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1. Indledning (Marie og Melitza) 

En virksomheds konkurrenceevne afhænger i høj grad af evnen til at tiltrække og fastholde 

kvalificerede medarbejdere. Mange virksomheder benytter derfor personalegoder, som en del af deres 

rekrutterings- og fastholdelsespolitik. 

Omvendt er personalegoder for den almindelige lønmodtager blevet et væsentlig forhandlingsparameter 

ved lønforhandling, og ikke mindst ved valg af arbejdsplads. For at lønmodtageren kan gennemskue de 

mest optimale lønpakker der er givet af arbejdsgiver, er det vigtigt for lønmodtageren at vide, hvordan 

personalegodet beskattes. Derfor er detogså vigtigt for lønmodtageren at vide, hvordan reglerne 

forindberetning til skattevæsenet og indeholdelse af skat er. 

 

En måde hvorpå man kan tilgodese eventuelle personalegoder er, at lave det som man kalder 

bruttolønsordninger. Ved en bruttolønsordning kan man opnå en vis fleksibilitet, når skatten af 

personalegodet er mindre end skatten af den alternative kontante løn. 

Fleksibiliteten over for medarbejderne behøver ikke at betyde øgede udgifter for virksomheden. 

Fordelen for medarbejderen er at han/hun får en lavere skattepligtig indkomst, og samtidig undgår at 

skulle købe godet af allerede beskattede midler. Ud fra medarbejderens synspunkt ønsker man at få så 

meget som muligt, og fra arbejdsgiveren synspunkt ønsker man at skulle betale så lidt som muligt. 

 

For nogle medarbejdere kan personalegoder, der tillige kan anvendes privat, være en nødvendighed for 

at udføre arbejdet. Der er derfor en øget interesse fra arbejdsgivers side for at kunne indføre 

personalegoder, som en del af lønpakken. 

I Danmark har manet højt skattetryk, hvorfor det er interessant for den almindelige lønmodtager, at 

kunne opnå skattemæssige fordele gennem en fordelagtig lønpakke. 

Reglerne for personalegoder har i de seneste år været genstand for betydelig bevågenhed. Interessen har 

blandt andet rejst spørgsmål om arbejdsgivere såvel som arbejdstagere kan følge med i 

skattelovgivningen, i takt medat denne ændres. Ændringer af regler om værdiansættelse og beskatning 

af personalegoder sker nærmest årligt som følge af direkte lovændringer eller som nye overgangsregler.  

 

Motivet for behandling af personalegoder er derfor den stadig større interesse for emnet. Derfor er 

formålet med opgaven at belyse de skattemæssige problemstillinger omkring en løbende aflønning med 

personalegoder generelt, set fra medarbejderens synsvinkel. 
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2. Opgaveformalia (Marie og Melitza) 

2.1. Fortolkning 

Fastlæggelsen af, hvornår der foreligger et personalegode, kan være problematisk. Det er derfor vigtigt 

at klarlægge, hvorledes gældende regler er for det enkelte personalegode, således at der ikke sker 

utilsigtet beskatning for medarbejderen.  

 

Et personalegode vælges, fordi modtageren kan se en fordel heri – en fordel som hurtig kan mindskes, 

hvis beskatningen stiger. Såfremt medarbejderen ikke selv er i stand til at dechifrere lovgivningen 

korrekt, kan der være risiko for, at medarbejderens skattebetaling forhøjes. Derved kan der også være 

risiko for, at medarbejderen grundet uvidenheden om eventuelle muligheder beskattes af mere end 

nødvendigt.  

 

Der eksisterer ingen lovmæssig definition af begrebet personalegoder. Derfindessåledes uendelig 

mange muligheder og former for personalegoder. Som hovedregel forstås der ved personalegoder, de 

ydelser som arbejdsgiveren yder til en ansat i eksisterende ansættelsesforhold, samt at ydelserne også til 

en hvis grad kan anvendes privat.  

 

Personalegoder er som hovedregel skattepligtig jf. SL § 4, men afhængig af det enkelte personalegode 

findes der særskilte regler om bl.a. værdiansættelse og indberetningspligt af større goder for at undgå 

administrativt besvær jf. LL § 16.  

 

LL § 16 præciserer endvidere at et personalegode kan have form af formuegoder af pengeværdi, sparet 

privatforbrug og værdi af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andre formuegoder. Det indikerer 

hermed, at LL § 16 som udgangspunkt omfatter alle former for ikke-kontante økonomiske fordele. 

En anden form for ikke-kontante økonomiske fordele kan være i form af eksempelvis gavekort. Dog 

rejser der sig imidlertid et problem ved beskatning af gavekort der ifl. SKAT sidestilles medkontanter, 

selvom det er givet til medarbejderen som en gave.Modtager medarbejderen andre former for ikke-

kontante økonomiske fordele så som fri telefon, fri datakommunikation eller computer, ses dette ifølge 

LL § 16 som et sparret privatforbrug. Dette privatforbrug skal medregnes ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst. Alligevel giver loven medarbejderen mulighed for i visse situationer, at 

modtage udvalgte goder skattefrit. Fx privat rådighed over internetforbindelse med adgang til 

arbejdsgivers netværk og forebyggelse af arbejdsrelaterede arbejdsskader. 

 

Når personalegoder anvendes erhvervsmæssigt såvel som privat, er det nødvendigt at opgøre hvor 

meget godet er anvendt privat af medarbejderen, og hvilken værdi medarbejderen har haft af godet. Det 

er som udgangspunkt værdien medarbejderen har haft af godet, der udløser beskatning. Problemet ved 
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opgørelse af den konkrete udnyttelsesgrad gør sig blandt andet gældende ved fri bil, når medarbejderen 

udnytter bilen privat. 

 

Lovgivningen tillader fuld skattefrihed for visse ydelser, hvis arbejdsgiveren betaler for det pågældende 

gode. Som et eksempel på sådanne ydelser kan nævnes sundhedsydelser. Sundhedsydelser er dog 

blevet pålagt en ændring som følge af den nye finanslov for 2012, hvorefter skattefriheden for sådanne 

ydelser er blevet begrænset. 

 

Afgangsprojektet vil indledningsvis tage udgangspunk i de generelle regler for beskatning af 

personalegoder og herefter vil der blive gået i dybden med de følgende 4 personalegoder: 

 

� Fri bil 

� Fri telefon, computer og datakommunikation 

� Sundhedsordninger 

� Gavekort 

 

Fri bil er et prestigefyldt gode og er interessant for medarbejderen, da mange arbejdspladser tilbyder 

dette. Reglerne for fri bil er temmelig omfattende,og kan i praksis være svære at forstå.Det er ikke 

nødvendigvis et værdifuldt gode for medarbejderen, hvis denne i stedet kunne beskattes mindre ved 

alternativt at købe sin egen bil.   

 

Fri telefon, computer og datakommunikation er et gode der hyppigt forekommer og udbydes af mange 

arbejdspladser. Reglerne herfor er ved indførelsen af finansloven 2012 ændret, og det er derfor 

interessant at belyse disse, samt hvornår det har en værdi for medarbejderen, at modtage godet. 

 

Sundhedsordninger er blevet pålagt væsentlige ændringer, som følge af den nuværende regerings 

holdning om, at sådanne ordninger skaber ulighed i samfundet, idet de giver den enkelte borger 

mulighed for at komme foran i køen til sundhedsbehandlinger.1Da omkring en million danskere har en 

sundhedsforsikring, og de fleste har forsikringen som et personalegode,2 vil det derfor være 

hensigtsmæssigt at belyse de nye regler og skærpelser for medarbejderen. 

 

Beskatning af gavekort er et område hvor der hersker en del tvivl om hvordan og hvornår et gavekort 

skal beskattes. Medarbejdere har ofte større glæde ved at modtage et gavekort i stedet for en tingsgave, 

                                                 
 
1 Morgenavisen Jyllands-Posten, Virksomheder fastholder sundhedsordninger, af Julie Hornbek Toft, 29.november 2011 
2Webkilde, Hvad betyder skatteændringerne for dig?, 18. januar 2012. 
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og det er ofte en nemmere løsning for virksomheder at give i gave.Gavekort bliver som hovedregel 

sidestillet som kontanter, og skal beskattes fuldt ud jf. SL § 4, stk. 1 litra c. 

 

Det er derfor opgavens hensigt at bidrage til en forståelse af hvilke skattemæssige muligheder og risici 

der er ved anvendelsen af deudvalgte personalegoder for medarbejderen, således kan opgaven 

eksempelvis bidragesom en støtte for medarbejderen ved lønforhandling med arbejdsgiver. 

 

2.2. Problemformulering 

For at anskueliggøre de skattemæssige aspekter ved personalegoder, kan opgaven således nedbrydes i 

følgende hovedspørgsmål: 

 

o Hvad rummer begrebet ”personalegoder”? 

Der ønskes således helt overordnet at få fastlagt og defineret, hvad et personalegode er efter 

gældende regler. 

� Herunder ønskes belyst, hvornår et personalegode beskattes og henholdsvis ikke beskattes, 

hvilke problemstillinger det medfører,samt hvorledes personalegoder som hovedregel 

værdiansættes, herunder problemstillinger der kan fremkomme herved. 

 

o Hvilke forudsætninger/rammer gør sig gældende forde udvalgte personalegoder, og hvad er de 

skattemæssige konsekvenser heraf? 

� Herunder hvilke skattemæssige fordele der er forbundet med de udvalgte personalegoder for 

medarbejderen? 

Der foretages således en analyse af gældende rammer for vederlæggelse af medarbejdere med 

andet end kontanter for herefter at belyse, hvad modtageren beskattes af. Endelig vurderes det, 

om det så er en fordel for medarbejderen at modtage godet. 

 

o Hvilke betingelser er der for anvendelse af bruttotrækordningen, og hvilke skattemæssige 

betydninger har anvendelse heraf? 

 

2.3. Afgrænsning 

Opgaven vil kun behandle fuldt skattepligtige personer omfattet af KSL § 1, stk. 1, nr. 1. Eventuelle 

beregninger vil derfor forudsætte fuld skattepligt til staten.  

 

Personalegoder behandlet i denne opgave vil forudsætte at være ydet som et acceptabelt vederlag for en 

ydet arbejdsindsats, herunder at der ikke er tale om usædvanlige goder ydet i ansættelsesforholdet. Et 

usædvanligt gode kan give anledning til uenighed om værdiansættelsen af godet med skattevæsnet, og 



Beskatning af personalegoder Copenhagen Business School, HD-R 

11 

kan anses som et maskeret udbytte for aktionæren.Opgaven vil udelukkende behandle den typiske 

lønmodtager og vil ikke omhandle hovedaktionærer, hvorfor problemstillingen omkring maskeret 

udbytte derfor ikkebehandles nærmere i denne opgave. 

 

Der er tale om et meget omfattende område i konstant udvikling, hvorfor det ikke er muligt at behandle 

alle kategorier lige indgående. Rapportens fokus er som nævnt i afsnit 2.1.med udgangspunkt i en 

gennemgang af personalegoder generelt, samt udvalgte personalegoder, herunder fri bil, 

sundhedsordninger, fri telefon,computer og datakommunikation, beskatning af gavekort med afslutning 

i bruttotrækordningen. Derfor foretages følgende positive og negative afgrænsninger. 

 

Generelt ved analyse af den skattemæssige behandling af personalegoder, vil der som udgangspunkt 

ikke være en gennemgang afrabat på virksomhedens egne produkter og reklameundtagelse. Det er 

rapportenshensigt, at kunne skabe stor nytteværdi af behandlingen af bagatelgrænsen for 

arbejdsrelaterede- og mindre personalegoder. 

 

Når en ansat får stillet et transportmiddel til rådighed til privatbrug, skal medarbejderen som 

hovedregel beskattes heraf. I den forbindelse kan arbejdsgiver tildele medarbejderen den frie bil 

igennem særlige ordninger. Det kan eksempelvis være igennem leasing, deleleasing, bil i sameje, 

delebil mv.Rapporten vilafholde sig fra området omkring disse, da brugen heraf er begrænset i forhold 

til de andre beskrevne regler og vil som udgangspunkt medføre beskatning efter LL § 16, stk. 4. 

 

Den omstridte multimedieskat er blevet afskaffet fra og med 1. januar 2012. Derfor vil rapporten 

komme ind på de nye regler omkring beskatning af fri telefon, computer og datakommunikation, og 

hvad ændringen betyder for medarbejdere. 

 

Skattefriheden for arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger, herunder sundhedsforsikringer og 

sundhedsbehandlinger er afskaffet og er fremover gjort skattepligtig. Denne afhandling vil tage 

udgangspunkt i den nye lovgivning for behandling af området, og analysere på konsekvensen af 

ændringen for medarbejderen.  

 

Som hovedregel bliver gavekort sidestillet med kontanter, hvorfor medarbejderne der modtager 

gavekortet skal beskattes. De seneste år er der kommet stadig flere undtagelser til hovedreglen, hvilket 

gør emnet en anelse uoverskueligt for alle parter. Der hersker således stor tvivl om hvornår og hvordan 

et gavekort skal beskattes. Afhandlingen vil derfor forsøge at skabe et overblik over disse 

problemstillinger. 

 



Beskatning af personalegoder Copenhagen Business School, HD-R 

12 

Stadig flere virksomheder tilbyder deres ansatte forskellige bruttolønsordninger. Opgaven vil komme 

ind på hvilke betingelser der skal være opfyldt for at anvende bruttolønsordningen, samt hvornår det er 

en fordel for medarbejderen at indvillige i en sådan ordning. 

 

2.4. Metodevalg 

Opgaven vil tage udgangspunkt i en teoretisk gennemgang af udvalgte skattemæssige 

problemstillinger, der har relation til personalegodebegrebet. Formålet,er som tidligere nævnt, at belyse 

og analysere den skattemæssige behandling af visse personalegoder. 

 

Ved løsning af problemstillingen vil der i opgaven blive anvendt en juridisk metode. De retskilder, der 

benyttes, vil blive beskrevet og fortolket, for således at forklare gældende ret på området. 

Opgaven vil tage udgangspunkt i kvalitative data, hvilket betyder at gældende lovgivning, 

bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger, lovforarbejderne og øvrig litteratur vil blive anvendt til 

fortolkninger heraf. Afhandlingen vil desuden blive underbygget af artikler, samt domme og afgørelser, 

hvor det er muligt og findes relevant. 

 

Der vil endvidere blive anvendt beregninger til eksemplificering af de skattemæssige konsekvenser ved 

valg af enkelte personalegoder, således at ”prisen” må stå klart for læseren. De anvendte beregninger 

mv. vil alle være baseret på konstruerede eksempler. Beregningseksemplerne vil tage udgangspunkt i 

en topskatteyder. 

 

Fodnoter vil blive anvendt som bemærkninger, herunder eksempler og kildehenvisninger, hvor læseren 

kan finde yderligere information om de enkelte emner. 

 

2.5. Målgruppe og synsvinkel 

Opgaven vil som omtalt i indledningen anskue problemstillinger ud fra medarbejderens synsvinkel, 

hvorfor den primære målgruppe er medarbejdere. Som sekundær målgruppe vil opgaven finde relevans 

for virksomheder, generelt såvel som revisorer og andre rådgivere, der interesserer sig for skatteret.Det 

er opgavensmålsætning, at denne kan anvendes som et opslagsværk af især medarbejdere, men også af 

HR afdelinger i virksomheder. Således kan virksomheder ved hjælp af denne afhandling vide, hvad der 

kan skabe værdi for den enkelte lønmodtager, i sin bestræbelse på at skabe en attraktiv arbejdsplads. 

Det vil dog være en forudsætning, at læseren besidder et vist skattemæssigt og driftsøkonomisk niveau, 

for at opgavens informationsværdi kommer til fulde. 

Der ønskes hermed at give et teoretisk indblik i de skattemæssige forhold, der specielt er gældende for 

lønmodtageren ved modtagelse af de udvalgte personalegoder. 
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2.6.Disposition 

Afgangsprojektet er opdelt i følgende afsnit med en kort redegørelse af strukturen. 

 

Kapitel 1 består af en kort indledning til emnet personalegoder. 

Kapitel 2 vedrører en beskrivelse af opgavens formalia med belysning af de problemstillinger, som 

rapporten ønsker at analysere samt afgræsning og metodevalg til besvarelse heraf. 

Kapitel 3 vil beskrive hvad begrebet personalegoder rummer. Herunder vil de generelle reglerfor 

beskatning af personalegoder samt værdiansættelse belyses, og de problemstillinger der kan 

forekommederved. 

Kapitel 4 vil beskrive og analysere reglerne for beskatning af fri bil og vurdere om godet er en fordel 

for medarbejderen. 

Kapitel 5 vil tydeliggøre de ændrede regler for beskatning af fri telefon,computer og 

datakommunikation og vurdere hvornår goderne har en skattemæssig fordel for medarbejderen.    

Kapitel 6 vil beskrive de nye rammer som gør sig gældende for sundhedsordninger, og foretage en 

belysning af, hvad medarbejderen beskattes af. Afslutningsvis vil derkonkludereshvornår det har en 

skattemæssig fordel for medarbejderen at modtage en arbejdsgiverbetalt sundhedsordning. 

Kapitel 7 vil redegøre for beskatningen af gavekort, som er et emne hvor der hersker stor forvirring 

omkring hvornår et gavekort skal beskattes. 

Kapitel 8 vil redegøre for betingelserne ved anvendelse af bruttolønsordninger. Herunder vil rapporten 

belyse de skattemæssige konsekvenser en medarbejder kan få ved indtrædelse i en bruttolønsaftale. 

Afgangsprojektet afsluttes med en konklusion i kapital 9 der udgør besvarelsen på 

problemformuleringen. 
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3. Genereltom personalegoder (Marie og Melitza) 

3.1. Indledning 

Grundlovens § 43 er det skatteretlige legalitetsprincip og beskriver at ingen skatter må opkræves uden 

hjemmel i lov. 

Hovedprincipperne for opgørelsen af den almindelige skattepligtige indkomst, herunder afgrænsning af 

hvilke økonomiske fordele, der er skattepligtige, og hvilke udgifter, der kan fratrækkes, har siden 1922 

eksisteret i form af SL §§4-6.  

 

SL §4’s ordlyd er som følger:  

 

”Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger 

den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i 

penge eller formuegoder af pengeværdi.” 

 

Det er forholdsvis nemt at opgøre den kontante løn. Det kan derimod ofte være forbundet med større 

vanskelighed at fastsætte formuegoders værdi. I forbindelse med skattereformen i 1993 blev reglerne 

for ydelse af økonomiske fordele af anden art end penge til medarbejdere mv. derfor yderligere 

præciseret ved lov nr. 483 af 30. juni 1993 i form af LL § 16.3 Bestemmelsen er ændret flere gange 

siden, senest i januar 2012. 

Hensigten med bestemmelsen er, at ligestille beskatning af personalegoder med beskatning af løn 

vederlagt i penge, således at der sker en ligelig behandling af skatteyderne. 

Smågoder af ringe værdi er skattepligtige, jf. SL § 4, men i praksis bliver de normalt ikke beskattet, 

fordi de anses for uvæsentlige og derfor ikke er omfattet af LL § 16. Disse typer udgifter tager typisk 

sigte på at forbedre arbejdsmiljøet og er kun til rådighed på arbejdspladsen. (f.eks. kaffe, 

kunstordninger4 samt frugt på en arbejdsplads)5. Det er desuden ofte vanskeligt at henføre en værdi for 

det enkelte gode til den enkelte medarbejder. 

Statsskattelovens indkomstbegreb respekterer således i et vist omfang almindelig tradition, og må ofte 

skelne til de faktiske kontrolmuligheder overfor skatteydernes forskellige aktiviteter. 

 

LL § 16 omhandler blandt andet værdiansættelser af de mest almindelige personalegoder, som f.eks. fri 

bil og sundhedsordninger og regulerer således de økonomiske fordele af anden art end penge. 

                                                 
 
3Fremsat som L 286 92/93 
4 SKAT har på det seneste udsendt flere vejledninger til kunstordninger, herunder kunstklub, hvor medarbejderne bl.a. kan erhverve kunst ved lodtrækning. 
Der kan derfor være særregler på området. 
5 DJV 2012. C.A.5.1.5, CIR. Nr. 72 af 17/04/1996, pkt. 12.4.2. 
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Eftersom det er blevet mere almindeligt at anvende personalegoder i fleksible lønpakker, er det 

væsentligt, at der foretages en gennemgang og analyse af de skattemæssige virkninger af LL § 16, 

således kendskabet til personalegoder forhøjes.  

 

3.2. Hvad er et personalegode? 

LL § 16, stk.1 præciserer, at bestemmelsen som udgangspunkt omfatter alle former for økonomiske 

fordele uanset fremtrædelsesform - dvs. både goder i form af tingsydelser (naturalier) og goder i form 

af tjenesteydelser anses ifølge bestemmelsen for et personalegode.  

 

Vederlaget kan have form af 1) formuegoder af pengeværdi, 2) sparet privatforbrug og 3) værdi af helt 

eller delvis vederlagsfri benyttelse af andre formuegoder.  

 

Ad 1) Formuegoder af pengeværdi er ikke kun omsættelige aktiver i form af f.eks. fast ejendom, 

værdipapirer og lignende, men enhver form for formueforøgelse eller formuebevarende ydelse.  

 

Ad 2) Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren som f.eks. kost, transport, internet og lignende i 

modsætning til forbrug i kraft af medarbejderens erhverv. 

 

Ad 3) Hel eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder er f.eks. lån af andres aktiver f.eks. 

løsøre, bolig, pengelån, alle former for besparelse og lignende. 

 

Hjælpemidler samt arbejdsredskaber, som medarbejderen alene får stillet til rådighed på arbejdspladsen 

til brug for arbejdets udførsel, anses således ikke for et personalegode. Hvis arbejdsredskabet også 

benyttes privat, er til rådighed for privat brug, og giver medarbejderen en økonomisk besparelse eller 

fordel af privat karakter, anses det som et personalegode.  

 

Som det fremgår af de beskrevne goder, omfatter LL § 16 som udgangspunkt alle former for ikke-

kontante økonomiske fordele. Personalegoder sidestilles således med arbejdsvederlag betalt af en 

arbejdsgiver, og værdien af den fordel, den ansatte modtager. Denne fordel medregnes ved opgørelsen 

af den skattepligtige indkomst, såfremt den ansatte ikke betaler fuldt vederlag herfor til arbejdsgiver.  

Et gavekort anses ifl. SKAT for at være pengebetaling og er derfor altid skattepligtig personlig 

indkomst for medarbejderen. Mere herom i kapitel 7. 

 

Betaler medarbejderen den fulde skattemæssige værdi af personalegodet, foreligger der ikke et 

vederlag, og der er ikke noget at beskatte. Betales derimod intet eller et mindre beløb for godet vil 

medarbejderen være skattepligtig af differencen jf. LL § 16, stk. 4-9. 
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Der findes 5 generelle undtagelser som udgangspunktet for, at personalegoder er skattepligtige: 

1. Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder 

2. Bagatelgrænsen for mindre personalegoder 

3. Personaleplejefritagelsen 

4. Rabat på virksomhedens egne produkter 

5. Reklamegaveundtagelsen 

 

3.2.1. Undtagelse: Skattefri bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 

Personalegoder, som i overvejende grad er ydet afhensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis 

den samlede værdi af disse goder overstiger et grundbeløb på 5.500 DKK (2011-niveau: 5.500 DKK). 

LL § 16, stk. 3, 6. pkt. Grundbeløbet reguleres årligt efter PSL § 20. 

 

Goder, som ydes til den ansattes private brug eller i øvrigt i form af dækning af private udgifter, falder 

således udenfor bestemmelsen. De betragtes som almindelig skattepligtig indkomst jf. SL §4.  

 

Herudover er der en række ofte benyttede goder, som også skal holdes ude af bagatelgrænsen. Fælles 

for disse goder er, at den skattemæssige værdi i forvejen direkte fremgår af loven eller er kendt, fordi 

Ligningsrådets satser skal anvendes. Det drejer sig om fri bil, fri sommer- og helårsbolig, fri telefon, 

personalelån, tv- og radiolicenser samt fri kost og logi. Rammerne/betingelserne for fri bil og fri 

telefonvil blive gennemgået ikapitel 4 og 5. 

 

Indførelsen af bagatelgrænsen har således gjort det nødvendigt at sondre mellem:6 

 

1. Goder, der beskattes og som er omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder, 

omfatter f.eks.  

o Vaccination af medarbejdere, der vanskeligt kan undværes under en kommende spidsbelastning, 

mere herom i afsnit 6.5.1. 

o Gratis mad og drikkevarer i særlige tilfælde, fx i forbindelse med overarbejde 

o Fri avis til brug for arbejdet 

o Afholdelse af ferie under eller i forlængelse af en tjenesterejse, fx når dette medfører en 

besparelse for arbejdsgiveren  

o Ansattes private kørsel i en bil, der ikke er omfattet af LL § 16, stk. 4 (fx kranbil), der sker i 

tilknytning til en erhvervsmæssig kørsel.  

o Vareafprøvning af virksomhedens nye produkter  

                                                 
 
6 DJV 2012 C.A.5.1.3 
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o Et (delvist) arbejdsgiverbetalt kørekort, der skal bruges som led i arbejdets udførelse  

o Frikort til offentlig befordring som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring og som 

anvendes privat ud over befordring mellem hjem og arbejde efter reglerne i LL § 9 C, stk. 7, om 

bortfald af befordringsfradrag  

o Kreditkortordninger  

o Beklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiveren, evt. med arbejdsgiverens logo.  

 

2. Goder, der altid beskattes, men ikke er omfattet er bagatelgrænsen, omfatter f.eks.  

o Goder der er omfattet af de særlige værdiansættelsesregler i LL §16  

o Goder for hvilke Ligningsrådet har fastsat normalværdier  

 

3. Goder, der ikke beskattes og som ikke er omfattet af bagatelgrænsen, kan f.eks. være  

o Ydelser af begrænset omfang såsom tilskud til kaffe-, kantine- og kunstordninger samt 

tilsvarende ordninger, der kun er til rådighed på arbejdspladsen, og som har karakter af 

almindelig personalepleje.  

o Benyttelse af parkeringsplads der af hensyn til arbejdet er stillet til rådighed af arbejdsgiveren 

ved arbejdsstedet jf.LL § 16, stk. 10.  

 

3.2.2. Undtagelse: Skattefri bagatelgrænse for mindre personalegoder 

Med virkning fra og med indkomståret 2011 blev det ved lov nr. 554 af 1. juni 2011 indført, at goder, 

herunder julegaver i form af naturalier, kun beskattes, hvis den samlede værdi af disse goder overstiger 

et grundbeløb på DKK 1.000 pr. år. (2011-niveau). Hvis den samlede værdi af personalegoderne 

overstiger beløbsgrænsen på DKK 1.000, bliver medarbejderen beskattet af værdien af alle goderne og 

ikke kun det overskydende beløb. 

 

Som udgangspunkt er alle personalegoder med en værdi under DKK 1.000 omfattet af bagatelgrænsen 

for mindre personalegoder. Der forekommer dog undtagelser, eksempelvis gaver ved særlige 

lejligheder i forbindelse med private mærkedage såsom bryllup eller runde fødselsdage7. Disse gaver 

beskattes som udgangspunkt ikke, og indgår derfor ikke i den samlede beregning for mindre 

personalegoder. 

Mindre gaver og påskønnelser i form af blomster, vin og chokolade, arbejdsgiverens betaling af en 

ansats deltagelsesgebyr til et motionsløb, adgang til svømmehal8, årskort til en zoologisk have, museum 

og fribillet til en sportsbegivenhed er eksempler på goder der er omfattet af bagatelgrænsen. For de to 

                                                 
 
7SKM2011.452.SR 
8SKM2011.614.SR 
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sidstnævnte goder - årskort og fribillet, er det en forudsætning, at de pågældende goder ikke er omfattet 

af skattefritagelsen for fribilletter.9 Disse gaver beskattes ikke såfremt værdien af gaverne enkeltvis 

ikke overstiger DKK 700. Mere herom i afsnit 3.2.2.1. 

 

Som tidligere nævnt anses et gavekort ifl. SKAT for værende ligestillet med kontanter, og er derfor 

altid skattepligtig personlig indkomst for medarbejderen. Kontante beløb er ikke omfattet af 

bagatelgrænsen for mindre personalegoder, uanset anledning. Dette er i overensstemmelse med den 

sondring mellem kontanter og naturalier, der er i praksis vedrørende skattefri julegaver. Uddybelse af 

problemstillingen findes i kapitel 7. 

 

3.2.2.1 Problemstillinger omkring de to bagatelgrænser 

For arbejdsrelaterede personalegoder gælder, at godet i overvejende grad er ydet af hensyn til arbejdet, 

og der skal være en direkte sammenhæng mellem godet og udførelsen af arbejdet. Det er ikke 

arbejdsgivers vurdering, der er afgørende for om et gode i overvejende grad er stillet til rådighed af 

hensyn til arbejdet. Det er de konkrete omstændigheder vedrørende godet og arbejdets udførelse, der 

afgør, om godet kan henføres under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder. Dette kan udledes af 

lovbemærkningerne10, hvor det fremgår, at "personalegoder, som ikke kan undtages fra skattepligten 

herunder goder, der udelukkende eller overvejende opfylder private formål (Skatteministeriets 

fremhævning), skal ikke medregnes". Det er således nødvendigt, at kigge på den enkeltes arbejde og 

vurdere, om det pågældende gode netop ydes af hensyn til dets udførelse. Herved vil det samme gode 

kunne komme ind under bagatelgrænsen for en ansat, mens det for en anden ansat - endda fra samme 

virksomhed - er skattepligtigt jf. hovedreglen SL § 4. De goder, der er omfattet af bagatelgrænsen for 

arbejdsrelaterede personalegoder, værdiansættes til markedsprisen. Se LL § 16, stk. 3, 1. pkt. En 

eventuel egenbetaling til arbejdsgiveren trækkes fra værdien, inden det vurderes, om grundbeløbet er 

oversteget. 

 

Til uddybelse heraf kan følgende domme og afgørelser belyse hvornår et personalegode ikke er 

omfattet af bagatelgrænsen: 

 

”Arbejdsgiverens betaling af ansattes medlemskab til et motionscenter, der giver adgang til mange 

forskellige ydelser/aktiviteter, kan ikke siges at være ydet i overvejende grad af hensyn til den ansattes 

arbejde. Arbejdsgiverens betaling af medlemskab blev derfor ikke anset for omfattet af bagatelgrænsen 

for arbejdsrelaterede personalegoder i LL § 16, stk. 3, 3. pkt. (nu: 6. pkt.).”11 

                                                 
 
9 DJV 2012 C.A.5.16 
10SKM2011.418.SR, SKM2008.1034.SR og SKM2006.637.SR 
11SKM2009.516.SR 
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”En arbejdsgiver påtænkte at installere tyverialarm i nogle medarbejderes hjem. Alarmen blev ikke 

anset for at have en så konkret sammenhæng med udførelsen af arbejdet, at alarmen kunne anses for 

omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder i LL §16, stk. 3, 3. pkt. (nu: 6. pkt.).”12 

 

Fælles for de to eksempler er, at godet skal have tilknytning til den ansattes udførelse af arbejdet for at 

blive anset som et skattefrit gode efter bagatelgrænsen. 

 

Et andet problem ved bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder er, at personalegoder 

modtaget fra flere arbejdsgivere, skal lægges sammen ved vurderingen af om grænsen overskrides. Det 

betyder, at der således kun kan modtages skattefrie goder til en samlet værdi af DKK 5.500 (2011-

niveau) pr. år.  

Samme problem gør sig gældende ved bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Det betyder, at har 

en medarbejder flere arbejdsgivere, kan medarbejderen alt i alt højst få goder til en samlet værdi af 

DKK 1.000 pr. år fra disse arbejdsgivere. 

 

Alle gaver modtaget fra ens arbejdsgiver tæller som udgangspunkt med i beregningen af om DKK 

1.000 grænsen er overskredet. For julegaver gælder der derimod det særlige, at julegaver på maksimum 

700 DKK ikke bliver beskattet, uanset om medarbejderen i løbet af året har modtaget goder og 

julegaver til en samlet værdi over 1.000 DKK. Er beløbsgrænsen overskredet, skal de andre 

smågodermedregnes med det fulde beløb i den skattepligtige indkomst, mens julegaven til en værdi af 

maksimum 700 DKK ikke beskattes. Dette svarer til den hidtidige gældende skattefrie beløbsgrænse 

for julegaver.13 

Det er derfor nødvendigt at sondre mellem julegaver over DKK 700 og julegaver under DKK 700 som 

ses i eksemplerne nedenfor: 

 

Over DKK 700  

En ansat får smågoder til en værdi af 500 DKK og en julegave til en værdi af DKK 900 Beløbsgrænsen 

på 1.000 DKK overskredet. Den ansatte bliver beskattet af DKK 1.400  

Under DKK 700  

En ansat får smågoder til en værdi af DKK 1.200 og en julegave til en værdi af DKK 650 

Beløbsgrænsen på DKK 1.000 overskredet, men medarbejderen beskattes kun af smågoderne til en 

værdi af DKK 1.200 - julegaven forbliver skattefri. 

                                                 
 
12SKM2006.637.SR 
 
13 DJV 2012. C.A.5.5 
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Det er endvidere medarbejderens eget ansvar at føre kontrol med, om de mange goder der modtages, er 

omfattet af bagatelgrænsen, og i så fald om grænsen overskrides og således medfører skattepligt.14Det 

betyder, at såfremt det enkelte personalegodes samlede værdi udgør over DKK 1.000, er det 

arbejdsgiver der har indberetningspligten.Modtager medarbejderen flere goder der samlede udgør en 

værdi over de DKK 1.000, men ikke i sig selv udgør DKK 1.000, da er det medarbejderen selv der skal 

indberette godet. 

 

Goder, der i forvejen er skattefri efter andre regler, går ikke under bagatelgrænsen for mindre 

personalegoder. Det gælder fx:15 

o Goder omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder i LL § 16, stk. 3, 6. pkt.  

o Almindelig personalepleje omfattet af personaleplejefritagelsen, se afsnit 3.2.3. 

o Sundhedsydelser omfattet af LL § 30, se afsnit 6.3. 

o Parkeringsplads omfattet af LL § 16, stk. 10  

o Fribilletter omfattet af LL § 16, stk. 16  

o Pædagogisk spisetræning omfattet af LL § 16, stk. 15  

o Mindre reklamegaver  

o Julefrokoster og firmaudflugter  

 

Goder omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder tæller dermed ikke med under 

bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Man er derfor nødt til at sondre mellem disse to typer 

bagatelgrænser. Den afgørende forskel på de to bagatelgrænser er, at bagatelgrænsen for 

arbejdsrelaterede personalegoder kun gælder for goder, som ydes af arbejdsgiveren til overvejende brug 

for arbejdet, og tæller derfor kun med under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder. 

Bagatelgrænserne fungerer ikke som en bundgrænse. Såfremt grundbeløbet overskrides, er hele den 

samlede værdi skattepligtig efter LL § 16, stk. 3, og der skal betales skat af alle de personalegoder, der 

er omfattet af grundbeløbet. I LV 2012 afsnit A.B.1.9.1 fremgår det, at det er muligt for den ansatte at 

nedbringe godets værdi under bagatelgrænsen ved hjælp af egenbetaling. Har man således modtaget et 

eller flere goder til en samlet værdi af DKK 5.800 i et indkomstår, er der mulighed for at undgå 

beskatning, hvis modtageren selv betaler DKK 300 med beskattede midler. 

                                                 
 
14 PWC, Benyt mulighederne og overhold kravene, Ajour Personalegoder 2010, Cool Gray A/S 
15 DJV 2012. C.A.5.1.4 
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3.2.3. Undtagelse: Personaleplejefritagelse 

Som indledningsvis nævnt bliver goder, der ydes på arbejdspladsen som led i almindelig 

personalepleje, ikke beskattet. Det er en betingelse, at godet er uden væsentlig økonomisk værdi, at 

godet kun er til rådighed på arbejdspladsen og er stillet til rådighed som led i den almindelige 

personalepleje.  

SKAT har ikke fastsat en beløbsgrænse for hvornår et personalegode er uden væsentlig økonomisk 

værdi. Den væsentlige økonomiske værdi vurderes konkret ud fra hvilket gode der er tale om. 

Skatteministeriet har med hensyn til kantineordninger udmeldt vejledende værdier for måltider, som 

arbejdsgiver yder tilskud til. Her fastsættes således et niveau medarbejderen mindst skal betale for et 

måltid, for at det kan antages, at godet ikke er skattepligtigt.16Belysningen af den skattemæssige værdi 

er nærmere beskrevet i afsnit 6.4. 

 

Benyttelse af goder, der kun står til rådighed på arbejdspladsen, er skattefri for medarbejderen, såfremt 

der er tale om almindelig personalepleje af begrænset værdi, og det samtidigt er vanskeligt at henføre 

en bestemt værdi til den enkelte medarbejder.Således er det skattefrit for medarbejderen at benytte et 

motionsrum i virksomheden, hvis betingelserne er opfyldt. Det er derimod skattepligtigt for 

medarbejderen, hvis arbejdsgiver betaler adgang til motionsfaciliteter udenfor arbejdspladsen17. 

 

Internet og telefontjenester kan være omfattet af skattefritagelsen, på trods af at goderne kan tilgå 

udenfor arbejdspladsen, jf. kapital 5. Derfor giver det i denne forbindelse ikke mening at analysere, 

hvorvidt godet kun er til rådighed på arbejdspladsen.18 

Indgår personalegodet i en bruttolønsaftale, er godet ikke skattefrit efter personalefritagelsen. Det 

fremgår i kravet om, at personalegodet skal være led i den almindelige personalepleje, at der ikke kan 

forekomme skattefritagelse på goder, der indgår i lønfastsættelsen, hvilket også er beskrevet i kapitel 8. 

 

3.2.4. Undtagelse: Rabat på virksomhedens egne produkter 

Hvis medarbejderen får rabat på varer og tjenesteydelser, som arbejdsgiver udbyder til salg som led i 

sin virksomhed, vil medarbejderen blive beskattet såfremt rabatten overstiger arbejdsgiverens avance 

på godet.19Der er tidligere i opgaven afgrænset fra en nærmere behandling heraf. 

 

                                                 
 
16 DJV 2012C.A.5.12.3 
17SKM2007.567.SR 
18SKM2010.618.SR 
19 LL § 16, stk. 3, pkt. 2 
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3.2.5. Undtagelse: Reklameundtagelse 

Reklamegaver såsom askebægre, papirknive, kuglepenne, kalendere og lignende goder beskattes ikke i 

praksis. Disse gaver anses som fremstillet i reklameøjemed og er forsynet med firmanavn eller logo. 

Der er tidligere i opgaven afgrænset fra en nærmere behandling heraf. 

 

3.3. Værdiansættelse 

Som tidligere berørt er der tre typer af goder i LL § 16’s forstand, nemlig 

 

� Overdragelse til eje 

� Overdragelse til lån 

� Sparet privatforbrug 

 

Værdiansættelsen af goderne sker efter hovedreglen i LL § 16. Udgangspunktet for værdiansættelsen af 

goderne er markedsværdien – altså det beløb, det vil koste den ansatte at erhverve godet i almindelig fri 

handelogså kaldet armslængdeprincippet. For goder, som arbejdsgiveren udbyder til salg som led i sin 

virksomhed, er den skattepligtige værdi arbejdsgiverens kostpris.20 

 

Ved overdragelse af et formuegode til eje, er den skattemæssige værdi af godet det beløb, der svarer til 

hvad godet på overdragelsestidspunktet kan købes for på det fri marked. Overdrages formuegodet kun 

til lån, er den skattemæssige værdi det beløb, som godet kan lejes for i rådighedsperioden på det fri 

marked. Har godet derimod karakter af sparet privatforbrug, er den skattemæssige værdi af forbruget et 

beløb svarende til markedsværdien jf. LL § 16, stk. 3. 

 

Det vil med andre ord sige, at når der overdrages til eje eller lån, vil værdiansættelsen tage 

udgangspunkt i adgangen til at råde over aktivet, mens det kun er ved værdiansættelsen af sparet 

privatforbrug, der tages udgangspunkt i det faktiske forbrug. Sparet privatforbrug er forbrug i 

privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport, rejser og lignende, i modsætning til forbrug i 

erhvervssfæren. Som tidligere omtalt fratrækkes det beløb i værdien af personalegodet, den ansatte 

betaler til arbejdsgiveren for at få godet stillet til rådighed jf. afsnit3.2.2.1.Arbejdsgiveren skal på 

normal vis indtægtsføre medarbejderens betaling.  

 

Værdiansættelsen af personalegodet er som udgangspunkt uafhængigt af, om arbejdsgiveren stiller 

arbejdsmæssige betingelser til ydelsen af godet, fx repræsentative forpligtelser mv., da 

                                                 
 
20 DJV 2012. C.A.5.1.2 
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skattemyndighederne forudsætter, at disse ulemper kompenseres for i form af den vederlagte pengeløn 

og dermed ikke reducere den skattemæssige værdi af godet. 

 

Ydes der goder i situationer, der ikke er omfattet af LL §16, gælder de almindelige bestemmelser i SL 

§4-6. 

 

3.3.1. Problemstillingen ved værdiansættelsen 

Når markedsprisen skal fastlægges, kan det være problematisk at opgøre, hvad det ville koste den 

enkelte medarbejder at købe godet i almindelig fri handel. Markedsværdien kan derfor i visse 

situationer værdiansættes til arbejdsgivers indkøbspris, dersom der ikke er tilstrækkelig grundlag for at 

opgøre et selvstændigt skøn over godets værdi.21 

Har virksomheden en forbrugs- eller personaleforening, er der endvidere mulighed for, at den enkelte 

medarbejder på forskellige måder kan opnå rabatter og særtilbud, hvilket anses som et personalegode. 

Hvis sådanne rabatordninger ikke er opnået gennem en modydelse eller indbetaling fra arbejdsgiver, 

værdiansættes de billigere priser til markedsværdi ifl. SKAT. 

Når arbejdsgiver indkøber til favorable priser og sælger videre til medarbejderne, skal det efter 

hovedregel værdiansættes til markedsprisen. I praksis er det dog accepteret, at markedsprisen kan 

værdiansættes tilarbejdsgivers omkostninger, hvis medarbejderne kunne opnå samme favorable pris fx 

gennem en forbrugs- eller personaleforening.22 

Den enkelte medarbejder kan også have mulighed for at modtage tilbud til favorable priser direkte fra 

virksomhedens leverandører. Dette anses også som et personalegode. Hvis tilbuddet er givet på 

baggrund af arbejdsgiveren indirekte betaling, bliver den enkelte medarbejder, der benytter tilbuddet, 

skattepligtig af godets markedsværdi med fradrag et den favorable pris, der blev betalt for godet.  Hvis 

den favorable pris svarer til, hvad medarbejderne kunne opnå på det fri marked fx gennem en forbrugs- 

eller personaleforening, bliver den enkelte medarbejder, der benytter sig af tilbuddet, ikke skattepligtige 

af den økonomiske fordel. 

 

3.3.2. Undtagelser til hovedreglen 

For visse goder anvendes andre værdier end markedsværdien, da det kan være svært for 

skattemyndighederne at skønne over den korrekte værdi. Ifl. LL § 16, stk. 4-9 og stk. 12 er der fastsat 

værdiansættelsesregler for bil, sommerbolig, lystbåd, helårsbolig, multimedier, kost og logi for visse 

personalegrupper. Herved undgås en diskussion med skatteyderen om værdiansættelse, ligesom 

skatteyderen opnår en vis sikkerhed for den skattemæssige værdiansættelse. 

                                                 
 
21SKM2007.567.SR 
22 SKM2007.567 SR 
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Skat og skatterådet har endvidere givet vejledende anvisninger for værdiansættelse af fri helårsbolig, 

privat kørsel i særlige køretøjer, personalelån og måltider i personalekantiner. Hvis skatteyderen kan 

godtgøre, at markedsværdien er lavere end de satser, der er givet i Ligningsrådets anvisninger, skal der 

ved ligningen tages udgangspunkt i denne lavere markedsværdi.23 

 

3.4. Anvendelsesområde 

Bestemmelserne i LL § 16 finder kun anvendelse på ikke-kontante økonomiske fordele, der ydes som 

led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. 

Bestemmelsen finder dog ikke kun anvendelse på almindelige lønmodtagere, men anvendes også på 

mere individuelle arbejdsaftaler med eksempelvis personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp 

for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer.24 Hovedaktionærer er 

også omfattet, men dersom hovedaktionæren kun medvirker i bestyrelsesposten, er aktionæren kun 

omfattet, hvis godet er ydet som led i bestyrelsesarbejdet. 

 

LL § 16 finder således kun anvendelse, hvis godet er ydet af en arbejdsgiver mv., men det er ikke en 

forudsætning, at selve arbejdsgiveren ejer godet eller har købt godet til den ansatte. Så længe 

arbejdsgiveren blot har haft bestemmende indflydelse på, hvem godet skal ydes til, finder reglerne 

anvendelse. Goder ydet til fratrådte medarbejdere (f.eks. pensionister) er således ikke omfattet af 

bestemmelserne på trods af, at godet ydes som følge af det tidligere ansættelsesforhold. Her er der i 

stedet tale om en gave-betragtning, og beskatningen følger således de almindelige regler herfor dvs. 

personlig indkomst for lønmodtageren, med mindre der er tale om gaver ydet til en person omfattet af 

gaveafgiftsreglerne.  

 

4. Fri bil (Melitza) 

Når en medarbejder får en bil stillet til rådighed af sin arbejdsgiver til privatbrug, er der som 

hovedregel tale om et skattepligtigt personalegode, jf. LL § 16, stk. 4. Det er den private anvendelse, 

der anses for et gode og således skal beskattes. Det er underordnet, hvor meget bilen egentlig har været 

benyttet, hvis blot det står klart, at firmabilen står til rådighed for privat benyttelse.  

Hensigten med indførelsen af loven var at undgå tvister mellem skatteyderne og skattemyndighederne 

om omfanget af skatteyderens konkrete brug af fri bil.  

Personer, der er omfattet af reglen om fri bil, er omtalt i afsnit 3.4. Da en hovedaktionær er ansat i eget 

selskab, bør denne være særlig opmærksom på bestemmelserne, da SKATs krav til hovedaktionærer i 

eget selskab er noget højere end ved et almindeligt ansættelsesforhold. En selvstændig 

                                                 
 
23 DJV 2012 C.A.5.13.1.1.1 
24 DJV 2012 C. A.5.1.1 
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erhvervsdrivende ligestilles med en medarbejder, der har bil til rådighed til privatbrug af arbejdsgiver, 

hvis han/hun anvender VSO, og bilen indgår i denne ordning, jf. VSL § 1, stk. 3. 

 

4.1. Rådighed 

Hvis en firmabil alene er til rådighed for erhvervsmæssig kørsel, er der ikke tale om et personalegode, 

og den medarbejder, der anvender bilen beskattes ikke. Kørsel mellem hjem og arbejde anses 

skattemæssigt for privat kørsel, medmindre kørslen undtagelsesvist kan henføres under ligningslovens 

§ 9 B som erhvervsmæssig. Se afsnit 4.1.3. 

 

En medarbejder med firmabil har mulighed for at undgå beskatning af fri firmabil ved at afskære sig 

muligheden for at anvende firmabilen privat.25 For at afskære sig denne mulighed er det en absolut 

forudsætning, at der foreligger en skriftlig aftale mellem medarbejderen og firmaet om, at firmabilen 

ikke anvendes til privat kørsel (en frasigelsesaftale). Dersom medarbejderen kører blot én gang i løbet 

af året privat i firmabilen, trods aftale, udløses beskatning af værdien af fri firmabil for hele året. Dog 

maksimalt for den periode, hvor bilen har været til rådighed for privat anvendelse. 

Arbejdsgiveren har pligt til at påse, at aftalen overholdes - eksempelvis ved at kontrollere, at omfanget 

af benzinudgifter svarer til den erhvervsmæssige kørsel.  

Som udgangspunkt er der ikke yderligere krav til fravigelseserklæringen, men arbejdsgiver og 

medarbejder kan evt. få 3. mand til at bekræfte aftalens indgåelse i tilfælde af, at aftalen i fremtiden 

måtte blive anfægtet. 

 

Hvis medarbejderen vil sikre sig, at firmabilen ikke anses som et personalegode, bør firmabilen altid 

stilles på firmaets adresse uden for arbejdstiden. Dersom firmabilen holder ved medarbejderes hjem 

uden for arbejdstid, er der risiko for, at firmabilen anses for at anvendes privat. Ønsker medarbejderen i 

dette tilfælde at undgå beskatning, skal han/hun over for skattemyndighederne sandsynliggøre, at dette 

ikke er tilfældet. Bedømmelsen om, at firmabilen formodes at blive anvendt privat, er ligningsmæssig 

og konkret, men familiens levevis og rutiner vil have betydning ved bedømmelsen af, om firmabilen 

formodes at blive anvendt privat. Hermed menes, hvor en medarbejder bor i forhold til eksempelvis 

dagligvareforretninger, familiens størrelse og om familien har egen bil osv. En fuldstændig 

kørselsbog26, se afsnit 11.2, vil her jf. praksis normalt kunne løfte bevisbyrden for, at bilen ikke 

anvendes privat.27 

 

                                                 
 
25DJV 2012 C.A.5.14.1.11. 
26Ifølge Landsrettens kendelse TfS 1999.29 skal der i kørselsregnskabet indgå kilometertællerens visning ved den daglige kørsels begyndelse og afslutning, 
dato for kørsel, den daglige kørsel fordelt imellem privat og erhvervsmæssig kørsel, bestemmelsessteder for den erhvervsmæssige kørsel og lign. 
27I TfS 2000.622 havde en direktør i et anpartsselskab ikke løftet bevisbyrden for, at personbilen ikke var til rådighed for hans private brug, da 
kørselsregnskabet ikke ansås for udført på tilstrækkelig vis. 
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4.1.1. Delvis fri bil 

Er firmabilen kun til rådighed for medarbejderen en del af året, foretages der en forholdsmæssig 

fordeling af den skattemæssige årsværdi. Dette gøres ved, at der medregnes et forholdsmæssigt beløb 

ud fra det antal hele måneder, hvori bilen helt eller delvist har været til rådighed.28 Dersom bilen kun 

har været til rådighed i to måneder, sættes den skattemæssige værdi af fri bil til rådighed til 2/12 af den 

samlede årlige skattemæssige værdi, bilen har været til rådighed, eller omvendt nedsættes den 

skattemæssige værdi med 10/12, hvor bilen ikke har været til rådighed. Dersom medarbejderen har haft 

rådighed over firmabilen i perioden 15. februar – 31. marts, skal medarbejderen medregne værdien af 

fri bil for hele 2 måneder. Det er ikke muligt at opgøre beskatningen på grundlag af det antal dage, 

firmabilen har været til rådighed.29 

Vil medarbejderen afskæres for at undgå beskatning, skal afskæringen derfor som minimum vare en 

måned (à 30 dage). Har medarbejderen haft fri rådighed af firmabilen i perioden 1. januar – 11. maj og 

29. juni – 31. december, skal medarbejderen beskattes af 11/12 af årsværdien, fordi den bilfri periode er 

på mere end 30 dage, men mindre end 60 dage. 

 

Vælger medarbejderen sammen med arbejdsgiver at skifte bil indenfor samme måned, beskattes 

medarbejderen af den dyreste bil i den måned.30 Såfremt den ansatte af en eller anden årsag skulle få 2 

biler til rådighed, skal der ske beskatning af begge biler.31  Således gives der ikke mængderabat, selvom 

man må formode, at eksempelvis en person, der endnu ikke har stiftet familie, ikke vil have glæde af 2 

biler samtidig. 

 

En ansat kan også leje en firmabil.32 Såfremt dette sker, skal medarbejderen anvende 

beskatningsreglerne for fri bil med fradrag for foretagne egenbetaling (lejen), jf. således TfS 1994.730. 

Det vil sige, hvis medarbejderen lejer bilen i en uge, skal han/hun beskattes af fri bil for 1/12 fratrukket 

lejen. Eksemplet er derfor en forholdsvis dyr løsning.  

 

4.1.2. 25 gange-reglen 

Som hovedregel er kørsel med firmabil mellem hjem og arbejde privat kørsel, jf. LL § 16, stk. 4. Dette 

er også gældende, selvom kørsel er i forbindelse med erhvervsmæssig henseende.  

                                                 
 
28 LL § 16, stk. 4. pkt. 8 
29 SKM2007.447 SR 
30 Firmabil A(værdi 150.000) har været til rådighed til og med 7/5 hvorefter den udskiftes med firmabil B (værdi 200.000) som igen udskiftes den 16/5 
med firmabil C (værdi 175.000) som udskiftes med firmabil D den 27/5 som ansatte har rådighed resten af året. Dermed er bilen udskiftet 3 gange på 
samme måned. Medarbejderen beskattes da af 4/12 af årsværdien for A og 8/12 af årsværdien af D.  
31SKM2002.255.LR  
32DJV 2012 C.A.5.14.1.10 
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Derfor er der ifølge ligningsrådet indført 25 gange-reglen. Medarbejderen bliver dermed ikke beskattet 

af fri bil, hvis kørsel mellem hjem og arbejde ikke overstiger 25 gange om året.33 Det er dog en 

betingelse, at firmabilen udelukkende bruges erhvervsmæssigt34 den efterfølgende dag, den ansatte er 

afskåret fra at bruge bilen privat og der føres et kørselsregnskab.35 

Skatteministeriet har endvidere udtalt, at hvis medarbejderen tager bilen med hjem, fordi 

medarbejderen skal på kursus de efterfølgende tre dage, og der kører mellem kursusstedet (midlertidig 

arbejdsplads) og hjem, vil dette kun tælle som én gang ved opgørelsen af de 25 dage.  

 

4.1.3. 60-dages reglen 

Transport til og fra hjemmet til en midlertidig arbejdsplads i lønmodtagerens egen bil bliver derimod 

anset som erhvervsmæssig kørsel og beskattes dermed ikke. En midlertidig arbejdsplads ifølge LL § 9 

B, stk. 1, litra a defineres som en arbejdsplads, hvortil der køres højst 60 arbejdsdage inden for de 

foregående 12 måneder i sammenhæng.36 

Det betyder, at der kan køres op til 60 arbejdsdage mellem medarbejderens hjem og midlertidige 

arbejdsplads, uden at det betragtes som privat kørsel. Fra og med den 61. arbejdsdag anses 

arbejdspladsen dog ikke længere for midlertidig, og kørslen fra netop dette tidspunkt anses for privat. 

Medarbejderen skal således beskattes af fri bil herefter. Det afgørende er derfor alene, om arbejdet på 

den enkelte arbejdsplads udstrækker sig over 60 arbejdsdage. 

 

De 60 arbejdsdage skal ikke nødvendigvis ligge i forlængelse af hinanden, idet al kørsel inden for de 

sidste 12 måneder medregnes ved opgørelsen af 60-dages perioden. Kørsel i løbet af dagen mellem 

arbejdspladser tælles ikke med i opgørelsen. Det er således kun dagens første eller sidste kørsel der har 

betydning. Enhver arbejdsdag medregnes uanset længde. Weekender, feriedage, sygedage mv. 

medregnes ikke og afbryder ikke perioden. Hver arbejdsdag for befordring mellem virksomhedens 

adresse og bopæl tæller som én dag. Sammentællingen afbrydes kun, hvis den ansatte ikke har kørt 

mellem bopælen og arbejdspladsen i 60 sammenhængende arbejdsdage (3 måneder ca.) jf. LL § 9 B, 

stk. 2. Kørsel herudover anses som erhvervsmæssig kørsel.  Har medarbejderen således ikke kørt til 

samme arbejdsplads i 60 sammenhængende dage, da påbegyndes en ny 60 dages periode.Det betyder 

blandt andet at en arbejdsplads, som før i tiden har været fast, kan gå hen og blive midlertidig, hvis 

medarbejderen ikke har kørt til denne i 60 sammenhængende dage.37 

                                                 
 
33SKM2006.90.SR 
34 Eksempelvis til kørsel til et møde eller til et kursussted, hvor pågældende modtager undervisning i efteruddannelsesøjemed som led i arbejdet. 
35SKM2003.13.LR 
36Den tidligere 24 måneders regel blev nedsat til 12 måneder pr. 1. januar 2009, jf. SKM2010.54.SR. I 2009 skal ses tilbage på kørslen de forudgående 12 
måneder. Overstiger antallet af arbejdsdage på samme sted 60 dage, anses arbejdspladsen for fast og befordringen dermed for privat. Landsskatteretten 
fandt, at en skatteyder der havde arbejdet på samme arbejdsplads i 62 dage ikke var berettiget til skattefri kørselsgodtgørelse for de sidste to dage. Der 
skulle ske beskatning af den for disse dage udbetalte godtgørelse, idet kørsel til arbejdspladsen udover de 60 dage ikke kunne karakteriseres som 
erhvervsmæssig, jf. Tfs 1997, 771 LSR. 
37 LV A.F.3.2 



Beskatning af personalegoder Copenhagen Business School, HD-R 

28 

Ovennævnte regler er kun gældende for det konkrete ansættelsesforhold. Såfremt et ansættelsesforhold 

afbrydes, vil en ny 60-dages-periode begynde når ansatte starter i nyt job.38 

 

60 dages reglen betyder i praksis desuden, at en nyansat i sin prøvetid på 3 måneder (eller op til 60 

arbejdsdage) i stedet for en tilsvarende højere løn, skattefrit kan modtage en kilometergodtgørelse for 

kørsel i egen bil på DKK 3,80 DKK/km (2012) 

Når prøvetiden er endt kan medarbejderen og arbejdsgiver på ny forhandle en fast løn med mindre 

ansættelsesforholdet ophører. 

Såfremt medarbejderen som nyansat med 3 måneders prøvetid i stedet får fri bil, må det antages at være 

muligt at tillade kørsel mellem arbejdspladsen og bopælen (og kun herimellem), uden at medarbejderen 

beskattes af fri bil. Efter prøvetidens udløb (dag 61) beskattes den ansatte herefter af fri bil. 

 

4.1.3.1. Konstant skiftende arbejdspladser 

Hvis medarbejderen har konstant skiftende arbejdspladser og ikke kører til samme arbejdsplads i mere 

end 60 dage, vil befordringen være erhvervsmæssig for hele perioden.39 Told- og skatteforvaltningen 

kan skriftligt pålægge medarbejderen at dokumentere ved kørselsregnskab, at der er tale om 

erhvervsmæssig befordring, men kun med fremadrettet virkning indtil 12 måneder.40 

 

4.1.3.2. Sammenfald mellem privatadresse og firmaadresse 

Hvis medarbejderens bopæl er den samme som firmaets adresse, anses bopælen ikke for en 

arbejdsplads, selvom der udføres arbejde der, jf. LL § 9 B. Kørsel mellem denne adresse og et andet 

arbejdssted anses ikke som erhvervsmæssig kørsel mellem skiftende arbejdssteder, og er i stedet 

omfattet af 60-dages-reglen.41 

 

4.2. Beregningsgrundlag 

Ved opgørelsen af beregningsgrundlager for fri bil, skelnes imellem hvornår arbejdsgiven har anskaffet 

firmabilen. Skellet ligger ved 3 år efter 1. indregistrering i Centralregistret for Motorkøretøjer. Der 

skelnes således mellem nye og gamle biler. Se efterfølgende afsnit.  

                                                 
 
38 Dette gælder ikke hvis der er tale om hjemsendelse på grund af vejrlig, manglende tilførsel af råstoffer eller lignende, hvor der er tale om midlertidig 
afbrydelse af ansættelsen og det forudsættes genoptaget igen når betingelserne er herfor. I stedet sammenlægges perioden. 
39 LL § 9 B, stk. 3 
40 I SKM2011.397 SR skulle vedkommende ikke føre kørebog eller på anden måde kunne godtgøre, at han overholdt 60 dages-reglen, medmindre SKAT 
pålagde det med fremadrettet virkning. 
41 I en sag fandt Østre Landsret, at afgrænsningen mellem privat og erhvervsmæssig befordring i relation til LL § 16, stk. 4 er den samme som LL § 9 B, og 
bopælen er derfor ikke en arbejdsplads, selvom der udføres arbejde der. Det betød, at kørsel mellem hovedanpartshaverens bopæl, hvor selskabet også 
havde adresse, og tre frisørsaloner, som selskabet ejede, kunne anses for kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads. SKM2009.126.ØLR. 
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Den skattemæssige værdi af fri bil sættes til en procentdel af bilens værdi, jf. LL § 16, stk. 4. Bilens 

værdi sættes som minimum altid til mindst 160.000 DKK 42 Hertil lægges et miljøtillæg. Tillægget er 

det samme som bilens ejerafgift eller vægtafgift for den pågældende bil.43 

Hvis firmabilen ikke er indregistreret i DK eller er omfattet af registreringsafgiftslovens § 3 a, stk. 6, 

sker værdiansættelsen som for ”danske” biler, jf. LL § 16, stk. 4, 7. pkt.44 

Såfremt firmabilen fusioneres til et nyt selskab, er udgangspunktet for beregningsgrundlaget af den 

skattepligtige værdi af fri bil for medarbejderen et beløb, der svarer til værdien i handel og vandel på 

tidspunktet for generalforsamlingsvedtagelsen, hvor arbejdsgiver erhverver ret til firmabilen.45 

 

4.2.1. Nye biler (på anskaffelsestidspunktet 3 år eller under) 

For nye biler og biler, der på anskaffelsestidspunktet er højst 3 år og derunder regnet fra 1. 

indregistreringsdato, anvendes nyvognsprisen som beregningsgrundlag. 

Kun det år hvori bilen er indregistreret og de efterfølgende år anvendes nyvognsprisen. Den 

skattepligtige værdi for fri bil beregnes som 25 % af den del af bilens værdi, der ikke overstiger DKK 

300.000 og 20 % af resten.  

Ved opgørelse af beregningsgrundlaget for nye biler, anses indregistreringsåret for et fuldt år, uanset 

om indregistreringen sker i slutningen af året. Det er således beskatningsmæssigt mest optimalt at 

anskaffe en ny bil primo 12. måned i den ansattes indkomstår. Herved beskattes medarbejderen kun af 

2 år og 1 måned af den fulde anskaffelsessum. 

 

Eksempel:  

I december 2011 købes der en ny bil til DKK 500.000. Bilen stilles til rådighed for medarbejderen, som 

beskattes af følgende af godet: 

2011 2012 2013 2014

kr. 9.583 kr. 115.000 kr. 115.000 kr. 93.750

Skat*) kr. 4.531 kr. 54.371 kr. 54.371 kr. 44.324

Skattemæssig værdi af bil til rådighed

 

*) Der regnes med et skattetræk på 47,28 %46 

 

Der er således sparet mange penge ved, først at købe firmabilen i december. I år 2014 beskattes 

medarbejderen efter reglerne for gammel bil, se afsnit 4.2.2. 

                                                 
 
42 LL § 16, stk. 4.1. pkt 
43 Udligningstillæg på dieselbiler og eventuelt privatbenyttelsestillæg medregnes ikke, jf. brændstofforbrugsafgiftsloven eller vægtafgiftsloven. 
44 Ved fastlæggelsen af bilens alder lægges en tilsvarende registrering i et udenlandsk register til grund. Er bilen over 3 år ved importering er 
beskatningsgrundlaget ifl. SKM2011.680 SR den pris, firmaet har betalt forhandleren, + moms, + leveringsomkostninger, + udgifter til danske 
nummerplade, + normalt tilbehør og eventuelle istandsættelsesudgifter. 
45SKM2001.47.LR 
46 Den skattemæssige værdi af fri bil er ikke inkl. AMBI, derfor er denne beregnet. Skattetrækket er beregnet ved, at fratrække 8 % AMBI af den 
skattemæssige værdi af bil til rådighed, derefter trækkes dette beløb fra bilens værdi. Af dette beløb trækkes skat af 51,39 %.  
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4.2.1.1. Hyrevogne 

Hyrevogne der er erhvervet uden berigtigelse af yderligere registreringsafgift47, er ikke en del af LL § 

16, stk. 4, pkt. 1. Værdiansættelsen foretages efter reglen for gamle biler, se afsnit 4.2.2. 

 

4.2.1.2. Omregistrering af gulpladebil 

Når en ny bil som oprindeligt har været indregistreret som gulpladebil omregistreres til hvide plader, 

anser Skatteministeriet beskatningsgrundlaget som den værdi bilen ville have haft, hvis den fra start 

havde været indregistreret i Danmark som en almindelig hvidpladebil.Det giver derfor ikke nogen 

forskel for beskatningsgrundlaget at bilen oprindelig har været belagt med en mindre eller ingen dansk 

afgift. Denne type bil sidestilles med almindelig hvidpladebil. 

 

4.2.1.3. Nyvognsprisen 

Ifølge Told- og Skattestyrelsens udtalelser i TfS 1996, 724 samt TfS 1997, 738 er nyvognsprisen den 

pris, som forhandleren bruger ved afgiftsberigtigelsen inkl. registreringsafgift, moms, 

leveringsomkostninger og alt normalt tilbehør. Det er således ikke den pris, der angives på fakturaen fra 

bilforhandleren, der repræsentere nyvognsprisen, men fakturapris inkl. moms, registreringsafgift, 

udgifter til nummerplader, leveringsomkostninger og normalt registreringsafgiftspligtigt 

tilbehør/ekstraudstyr48. 

 

Registreringsafgiften blev ved Lov nr. 363 af 2. juni 1997 ændret, således at den afgiftspligtige værdi 

skal beregnes af salgsprisen.  I samme forbindelse blev fastsat en mindstebeskatningspris, idet den 

afgiftspligtige værdi som minimum skulle indeholde en forhandleravance. Der blev endvidere indført et 

fradrag ved beregning af registreringsafgiften på DKK 10.300for sikkerhedsudstyr.49Ved beregning af 

registreringsafgiften, er der derfor fradrag for særligt trafiksikkerhedsfremmende udstyr efter 

registreringsafgiftsloven § 3, stk. 2-3.  

Fradraget ved beregning af registreringsafgiften indgår dog ikke ligeså i nyvognsprisen som danner 

beskatningsgrundlaget for fri bil.50 

Ifølge registreringsafgiftslovens § 8, stk. 3, kan ekstraudstyr, som leveres i forbindelse med køb af bilen 

og efter særskilt aftale mellem medarbejder og forhandler, udtages fra registreringsafgiften.51 Såfremt 

dette sker, vil ekstraudstyret ikke indgå i beregningsgrundlaget for værdi af fri bil.52 

 

                                                 
 
47 Kørt mindst 250.000 km og er mere end 2 år gammel 
48 Ved normalt tilbehør forstås tilbehør, der forekommer i privatejede biler, eksempelvis navigationsanlæg. Ifølge TfS 1996, 487 TSS er 
tilbehør/ekstraudstyr når der ikke er tale om særligt virksomhedstilbehør.  
49 Eksempelvis airbags og ABS-bremser mv.  
50Ifølge SKM2004.18.VLR er der ikke grundlag for, at særligt trafiksikkerhedsfremmede udstyr også skal fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige 
værdi. 
51 Montering eller udførelse af arbejdet i øvrigt på køretøjet må ikke foretages af fabrikations- eller importørvirksomheden. 
52 SKM2007.146 LSR 
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Hvis firmabilen er importeret via et leasingselskab, er nyvognsprisen den pris, som leasingselskabet 

kunne have erhvervet bilen for fra ny inkl. moms, registreringsafgift, leveringsomkostninger, udgifter 

til nummerplade og normalt registreringspligtigt tilbehør/ekstraudstyr. 

 

4.2.2. Gamle biler (på anskaffelsestidspunktet 4 år eller over) 

Værdien af nyvognsprisen nedsættes i det fjerde og efterfølgende indkomstår til 75 % af 

nyvognsprisen. Beløbet må ikke være under DKK 160.000. 

Beregningsgrundlaget fastsættes ud fra arbejdsgiverens anskaffelsessum inklusive moms og eventuelle 

istandsættelsesudgifter, såfremt der er tale om en forbedring og ikke en vedligeholdelse, jf. LL § 16, 

stk. 4, 6. pkt. 

Datoen er her afgørende. Hvis bilen købes af arbejdsgiveren inden 3 år efter første indregistrering 

beregnes den skattemæssige værdi af bil til rådighed som om bilen var anskaffet som ny. Hvis bilen 

anskaffes mere end 3 år efter første indregistrering er det arbejdsgiverens pris for bilen, der er grundlag 

for beregning af den skattemæssige værdi af bil til rådighed.   

 

Løbende vedligeholdelse medregnes ikke jf. TfS 1999-32 LSR, hvor udgifter til udskiftning af en 

motor 1½ år efter anskaffelsen af bilen ikke skulle medregnes i beskatningsgrundlaget. Reparationen 

blev ikke anset for at være foretaget i forbindelse med erhvervelsen. Det afgørende er derfor også, om 

der har været tidsmæssig sammenhæng imellem anskaffelsen og reparationen.  

 

4.2.2.1. Hyrevogne  

Jf. afsnit 4.2.1.1 skal værdiansættelsen for hyrevogne beregnes efter reglen for gamle biler. Til 

anskaffelsessummen medregnes istandsættelsesudgifter, arbejdsgiver har haft, udgifter til tilbehør samt 

eventuelle leveringsomkostninger. 

 

4.2.2.2. Omregistrering af gulpladebil 

Hvis en arbejdsgiver efter 3 fulde år, beslutter at omregistrere medarbejderens gulpladebil til hvide 

plader, og arbejdsgiver har haft erhvervet firmabilen fra ny, er det ifl. Skatteministeriets opfattelse, at 

bilen ikke sidestilles med en nyanskaffet bil. Medarbejderen skal derfor beskattes af fri bil for gamle 

biler, dvs. 75 % af det bilen ville have kostet på hvide plader, dog ikke under beløbsgrænsen på DKK 

160.000. 
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4.3. Driftsudgifter 

Udgifter, som har driftsmæssig sammenhæng med brugen af firmabilen, afholdes af arbejdsgiveren, 

uden at dette får (yderligere) konsekvenser for medarbejderen. Typiske udgifter kan således være 

udgifter til vægtafgift, forsikring, benzin, reparation og vedligeholdelse, olie, sprinklervæske mv.53, 

men ikke udgifter til parkometerafgift, parkeringsafgifter, garage, bøder, færgebilletter, biltog, 

motorvejs- og broafgifter mv., da disse udgifter ikke har driftsmæssig karakter. Der kan opstilles 3 

kategorier for driftsudgifter:  

 

1. Udgifter med tilknytning til anden privat befordring 

2. Udgifter med tilknytning til den erhvervsmæssige befordring 

3. Udgifter med tilknytning til befordring mellem bopæl og arbejdsplads  

 

Ad 1) Når arbejdsgiver afholder udgifter af ikke-driftsmæssig karakter i forbindelse med den private 

befordring, vil medarbejderen være skattepligtig heraf. Bøder påhviler altid fører/passagerer personligt. 

Ad 2) Når udgiften er afholdt i forbindelse med forretningsrejse eller kundebesøg, er det at betragte 

som erhvervsmæssig rejseudgift. Godtgøres medarbejderens udgifter efter regning af arbejdsgiver, vil 

medarbejderen ikke være skattepligtig heraf. 

 

Ad 3) Disse udgifter er i lighed med reglerne for fri befordring og medfører ikke yderligere beskatning, 

dersom medarbejderen undlader at foretage fradrag for befordring jf. LL § 9 C.54 Hvis fradraget 

foretages, sidestilles det med løn, og medarbejderen er skattepligtig af udgiften, jf. LL § 9 C, stk. 7.  

 

4.4. Egenbetaling 

Dersom medarbejderen betaler sin arbejdsgiver for råderetten af firmabilen, kan medarbejderen 

reducere den skattepligtige værdi af fri bil med tilsvarende beløb, jf. LL § 16, Stk. 4, 11. pkt. Betaler 

medarbejderen DKK 1.200 pr. måned for at have en ny bil til DKK 250.000 til rådighed til privat 

benyttelse, beskattes medarbejderen af 25 % af DKK 250.000 svarende til DKK 62.500 fratrukket 

egenbetalingen DKK 14.400 altså i alt DKK 48.100 i indkomståret, hertil lægges et miljøtillæg.55 Det 

er ikke muligt at overstige den skattepligtige værdi af fri bil til rådighed med medarbejderens 

egenbetaling. 

 

Medarbejderen skal betale for råderetten direkte til arbejdsgiver, i det indkomstår han/hun beskattes af 

den skattemæssige værdi af bil til rådighed.  

                                                 
 
53TfS 1996, 489 TSS redegør for den skattemæssige behandling af afholdelse af udgifter ved brug af fri firmabil. 
54Dette kunne eksempelvis være udgifter til brobizz eller færgeabonnement. 
55 Under forudsætning af, at firmabilen er under reglerne for ny bil jf. afsnit 4.2.1 og der regnes for et helt års brug. 
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Beløb, som den ansatte selv betaler som f.eks. benzin, kan normalt ikke reducere den skattepligtige 

værdi, jf. § 9 C, stk. 7. Beløbet kan dog fragå som egenbetaling, hvis arbejdsgiver ikke efterfølgende 

dækker udgiften.56 Medarbejderens egenbetaling sker således ved, at arbejdsgiver ikke udbetaler det 

beløb, medarbejderen har lagt ud for arbejdsgiveren til betaling af benzin. I stedet indtægtsføres beløbet 

i virksomheden.  

Såfremt medarbejderen betaler egenbetalingen til arbejdsgiver som et samlet sum og ikke overføre 

egenbetalingen fra måned til måned, skal arbejdsgiver foretage A-skattetræk i lønnen i forhold til det 

beløb, der reelt er indgået i året på lønberegningstidspunktet, da fri bil beskattes løbende. Det vil sige, 

at medarbejderen mister løbende 11 måneders fradrag af egenbetalinger i værdien fri bil. Først ved 

indgivelse af selvangivelsen vil medarbejderen få sit fradrag.   

 

4.5. Firmabil på gule plader og privat kørsel 

Firmabiler på gule plader, hvor momsen af anskaffelsessummen er fratrukket, der udelukkende bliver 

brugt erhvervsmæssigt, og/eller hvor der ikke skal betales tillæg for privat anvendelse efter 

vægtafgiftsloven, beskattes ikke efter reglerne for fri bil, jf. LL § 16, stk. 4, 12. pkt. Det er derfor ikke 

et krav, at medarbejderen fører en fuldstændig kørselsbog til dokumentation af, at der udelukkende 

køres erhvervsmæssigt i firmabilen.57 Skattemyndighederne lægger derfor til grund, at bilen bruges 

erhvervsmæssigt, når arbejdsgiver tilkendegiver ved at undlade at betale tillægsafgift og fradrager 

momsen af anskaffelsessummen. 

Ifølge momsreglerne anses erhvervsmæssig kørsel i en gulpladebil for kørsel, som vedrører 

virksomhedens momspligtige aktivitet. Køres der således privat i en gulpladebil, er det en overtrædelse 

af privatbenyttelse i vægtafgiftsloven og overtrædelse af momsfradraget efter momsreglerne, og der 

skal dermed betales moms og tillæg for personbefordring (arbejdsgiveren), samtidig med at 

medarbejderen bliver beskattet af fri bil. En firmabil på gule plader som første gang er registreret før 2. 

juni 1998 finder heller ikke anvendelse i LL § 16, stk. 4, hvis momsen ved anskaffelsessummen er 

fradraget.  

 

                                                 
 
56TfS 1996, 488 TSS. Medarbejderen overlader originale bilag til arbejdsgiver, der indtægtsfører beløbet på egenbetaling for medarbejdere. 
57 L 181 som vedtaget som lov nr. 342 af 27. maj 2002. 
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4.5.1. Lovlig kørsel 

Følgende anses som lovlig kørsel i en gulpladebil og der udløses ej beskatning ved: 

 

� 25 ganges reglen, se afsnit 4.1.2.  

� Afhentning af mad eller kørsel til spisning i arbejdstiden og i et vare- og lastmotorkøretøj med 

tilladt totalvægt på over tre tons men ikke fire ton, og hvor der er fratrukket moms ved 

anskaffelsen.58 

� Lejlighedsvis kørsel, hvor der køres en gang pr. uge mellem bopæl og arbejdsplads, fordi der 

skal suppleres værktøj, afhentes arbejdstegninger eller lignende, jf. momsloven § 41, stk. 1.  

� Medarbejderen er af arbejdsgiver blevet pålagt at hente en kollega. 

� Arbejdsgiver har lejet firmabilen, og lejemomsen er fratrukket fuldt ud. 

 

Endvidere er offentligt ansattes kørsel i tjenestebil, hvor bilen kunne have været indregistreret på gule 

plader, som hvis den var ejet af en privat virksomhed.  

En firmabil kan også være omfattet af reglerne om særlige køretøjer se nedenfor. 

 

4.5.2. Specialkøretøjer 

Ligegyldigt om firmabilen er en gulpladebil, er medarbejder, der kører i specialindrettede køretøjer59, 

ikke omfattet af reglerne for fri bil i LL § 16, stk. 4, da disse biler, ikke anses for egnede som alternativ 

til en privat bil. Kun de biler, der efter deres art og fremtræden kan være anvendelige som alternativ til 

en privat bil, er omfattet af LL § 15, stk. 4. Det skal dog vurderes konkret. Skat har udarbejdet et skema 

der taler for og imod i vurdering af, hvad et specialindrettet køretøj er. Se afsnit 11.3.Det er således 

bilens indretning, der afgør, om bilen er uegnet til privat brug. Der skal endvidere være et 

erhvervsmæssigt behov for indretningen af firmabilen, for at medarbejderen kan udføre sit arbejde. Det 

er derfor ikke nok at montere hylder i vognen for at opnå skattefri kørsel til og fra arbejde. En lukket 

kassevogn med fastmonterede hylder samt fastmonteret værktøjsindretning anses som specielt 

indrettede værkstedsvogn, og benyttelse af befordring mellem bopæl og arbejdsplads udløser ikke 

beskatning af bil til rådighed, men medfører alene bortfald af befordringsfradrag for den pågældende 

strækning.60 Landsskatteretten fandt i SKM2010.753. LSR ikke en kassevogn for specialindrettet, da 

den ikke var indrettet med reoler og almindeligt værktøj i tilstrækkelig grad. En Volvo XC 90 (køretøj 

til sportsbrug) blev af byretten ikke anset som specialindrettet, da den var særdeles velegnet til privat 

                                                 
 
58SKM2009.177.SKAT 
59 F.eks. lastvogne, slamsugere, kranvogne, tankbiler og andre specialkøretøjer. Køretøjet er på grund af indretningen mv. ikke egnet til at træde i stedet for 
en privat bil, jf. TfS 1994, 667 LR. 
60TfS 1994, 667 LR. 
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brug. Bilen var kun forsynet med reolsystem i bagagerummet og optog kun ca. 11 % af 

bagagerummet.61 

 

4.5.2.1. Autocamper 

Landsretten fandt i SKM2004.127.LSR en autocamper, herunder 6-personers minivan, hvor der var 

hævetag og køkkenindretning bagerst i bilen for egnet til privat kørsel. I en anden konkret sag af 

ligningsrådet, TfS 1997, 308 LR, blev en autocamper til gengæld anset for værende et specielt køretøj. 

Vurderingen er derfor konkret. 

 

4.5.2.2. Pickup 

Vurderingen for om en pickup er fritaget for beskatning af særlige køretøjer er også konkret. Der 

henvises til SKM2010.575.BR og SKM2006.481.HR.   

 

Medarbejderen er skattepligtig af den fordel, der oppebæres ved brug af det særlige køretøj. 

Værdiansættelsen sker med udgangspunkt i LL § 16, stk. 3. Derfor er det relevant at sondre mellem et 

særligt køretøj og fri bil, da beskatningen af fri bil er væsentlig strammere end for særlige køretøjer. 

Der er 3 former for privat kørsel i specialindrettede køretøjer62: 

 

1. Befordring mellem bopæl og arbejdssted 

2. Kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel 

3. Privat kørsel i øvrigt 

 

Ad 1) Kørsel mellem medarbejderens bopæl og arbejdssted i særligt køretøj betragtes som fri 

befordring, og den ansatte beskattes ikke af kørsel mellem hjem og arbejdsplads, hvis den pågældende 

ikke har taget et befordringsfradrag efter reglerne herom i LL § 9 C. Har medarbejderen derimod taget 

fradraget, skal den enkelte medregne værdien af fri befordring svarende til befordringsfradraget jf. LL 

§ 9 C, stk. 7. 60-dages reglen har således ingen betydning her, da den ansatte ikke beskattes af 

befordringen imellem bopæl og arbejdsstedet og heller ikke kan opnå befordring. Der kan endvidere 

opnås fri befordring når medarbejderen af arbejdsgiver er beordret om, at hente eller sætte en kollega 

af. Hvis arbejdsgiver ikke har givet en ordre, og medarbejderen medtager en kollega som en tjeneste, er 

der tale om privat kørsel, og således beskattes medarbejderen af fri bil eller efter reglerne for privat 

brug af særlige køretøjer. 

 

                                                 
 
61SKM2011367.BR 
62DJV 2012 C.A.5.14.1.13 
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Ad 2) Privat kørsel i tilknytning til den erhvervsmæssige kørsel i særlige køretøjer beskattes kun, 

såfremt den private kørsel overstiger en bundgrænse på 1.000 km om året.63 Beskatningen for 2012 

sker med en km-takst på DKK 3,80. Kørsel på 1.000 km er således skattefri. Endvidere gælder 

bagatelgrænsen som er DKK 5.500. 

 

Hvad der nærmere menes med privat kørsel i tilknytning til den erhvervsmæssige kørsel i særlige 

køretøjer, kan gengives i ligningsrådets godkendelse i SKM2002.251. LR. Et selskabs medarbejdere 

havde skiftende arbejdspladser og kørte til disse direkte fra bopæl i en af virksomhedens værkstedsbiler 

og skulle ikke beskattes heraf, hvis de standsede på vejen for at foretage privat indkøb eller for at 

aflevere/afhente børn, såfremt det skete uden afvigelser fra den erhvervsbetingede kørselsrute.  Således 

lægges der vægt på, at der kun er tale om småture, som begrænses af den erhvervsmæssige kørsel, 

hvorved formålet med den private kørsel er uden betydning. Private svinkeærinder ud over den normale 

rute på mere end et par hundrede meter, anses som privat kørsel. Vælger medarbejderen en anden 

kørselsrute anses hele denne kørsel for privat og indgår således i beregningen på 1.000 km. 

 

Ad 3) Sker der i øvrigt privat kørsel i et særligt køretøj, beskattes den ansatte med et beløb svarende til 

det, det vil koste at leje tilsvarende bil jf. LL § 16, stk. 3 og SKM2011.865 SKAT.  Medarbejderen 

beskattes ikke for privat kørsel over 1.000 km pr. år, hvis værdien af den private kørsel sammenlagt 

med andre goder, ikke overstiger bundgrænsen på DKK 5.500, og køretøjer er stillet til rådighed af 

arbejdsgiver hovedsageligt af erhvervsmæssige årsager. Dersom medarbejderen har flere goder til 

rådighed og disse tilsammen overstiger de DKK 5.500, er det fulde beløb skattepligtig.64 

 

4.5.3. Privat anvendelse i øvrigt 

Der foreligger dertil yderligere specielle situationer, som er undtaget for beskatning af fri bil, såfremt 

betingelserne er opfyldt: 

 

4.5.3.1. Tilkaldevagt 

Medarbejdere med tilkaldevagt på bopælen, og som derfor tager firmabilen med hjem, anses ikke af 

den grund for at have fri bil til rådighed for privat kørsel.65 Det er dog en betingelse, at tilkaldene ikke 

sker til et fast arbejdssted, med i stedet til midlertidige arbejdssteder.66Rådighedspligten skal være reel, 

hvilket betyder, at der skal være tale om en reel risiko for, at den pågældende medarbejder er nødt til at 

møde på uvisse adresser i rådighedsperioden. Er der mulighed for at lade en anden tage mødepligten, er 

                                                 
 
63 SKM2010.802. SKAT 
64 SKM2002.251 LR 
65I SKM2009.177.SKAT blev reglen indført for vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over tre ton fratrukket moms ved anskaffelsen med 
ikke over fire ton, som bliver kaldt ud til mindst én adresse, som ikke er det faste arbejdssted. 
66Landsretten fandt i SKM2010.753.LRS ikke en ejendomsfunktionær omfattet af vagtordningen. Ejendomsfunktionæren kørte ud til virksomhedens egne 
arbejdssteder, som ikke anses at være erhvervsmæssig kørsel til skiftende arbejdssteder (uvisse adresser) ifl. LL § 9 B’s forstand. 
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ordningen ikke omfattet af undtagelsen. Endvidere skal medarbejderen møde udhvilet og ædru i hele 

rådighedsperioden. Tilkaldevagt gælder som rådighedsperioder og ikke for permanente tilkaldevagter i 

hele året uden for normal arbejdstid.67 Opfyldes betingelserne ikke, er der tale om privat kørsel, der 

medfører beskatning. 

 

4.5.3.2. Chauffører 

Chauffører, hvis hovederhverv er at transportere personer, værktøj eller materialer, kan starte og slutte 

arbejdsdagen fra hjemmet i firmabilen, uden at det udløser beskatning af fri firmabil, såfremt der ikke 

er tale om tilfældigt chaufførarbejde. En lærer på en produktionshøjskole fik godkendt, at hun kunne 

tage højskolens bus med hjem til sin privatadresse uden at blive beskattet af fri bil, hvis hun tog 

eleverne med fra opsamlingsstedet undervejs til og fra højskolen.68 Således er afgørelsen en udvidelse 

af chaufførreglen, idet hun netop ikke havde som hovederhverv at transportere personer mv.69 

 

4.5.3.3. Kundeopsøgende aktivitet 

Medarbejdere med opsøgende arbejde (f.eks. sælgere, gartnere, håndværkere, medarbejdere på 

servicekontrakter) som hovederhverv, der foretager kørsel imellem hjem og virksomhed højst 1 dag om 

ugen eller i indtil 60 arbejdsdage indenfor de foregående 12 måneder beskattes ikke af fri bil, såfremt 

bilen i øvrigt ikke er stillet til rådighed for privat kørsel, jf. LL § 16, stk. 4, 10. punktum.Medarbejdere i 

dette erhverv har nemlig ikke et kørselsmønster hvor der køres mellem bopæl og arbejdsplads i mere en 

60 arbejdsdage inden for de 12 måneder. 

I visse situationer kan der imidlertid herske tvivl om bilen er stillet til rådighed for privat kørsel, 

selvom medarbejderens kørselsmønster indebærer befordring til mange forskellige arbejdspladser. 

Dette er situationer, hvor der i husstanden ikke er andre biler eller kun én bil herudover, hvor der enten 

er meget dårlig dækning af offentlige transportmidler eller hvor husstandens arbejdstider er forskudt af 

hinanden. Det kan ikke afvises at 60-dages reglen ikke er overholdt, og derfor falder disse tilfælde ind 

under formodningsreglen. SKAT kan dog påkræve et kørselsregnskab af medarbejderen med 

fremadrettet virkning i op til 12 måneder.70 

 

4.5.3.4. Dagsafgift (gælder ikke endnu) 

I EU er det under opsejling, at der skal indføres en dagsafgift, således at visse biler kan bruges privat i 

et begrænset omfang, uden at det udløser beskatning af fri bil. Dagsafgiften skal gælde for biler med en 

totalvægt indtil 4 ton, der ikke er registreret til hel eller delvis privat benyttelse. Forslaget lyder på 

                                                 
 
67SKM2006.481.HR 
68SKM2002.228.LR 
69 For at undgå beskatning, er det under forudsætning, at opsamlingsstederne ligger mellem bopæl og arbejdsplads, bilen bruges ikke privat og der 
underskrives en erklæring herpå, der føres kørselsregnskab og kørslen foregår i den bil, som chaufførarbejdet foretages i, jf. SKM2007.88.ØLD, eller 
medarbejderen er blevet pålagt af arbejdsgiver at transportere i tjenesterejse, jf. SKM2004.347.LR. 
70SKM2011.397.SR 
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DKK 225 om dagen i indtil 20 dage om året.71 Såfremt arbejdsgiver betaler afgiften, er det 

skattepligtigt for medarbejderen, ifl. LL § 16, stk. 1 og 3. 

 

4.6. Befordring 

Kørsel mellem hjem og arbejdsplads anses som privat. Hvis medarbejderen har fri bil eller særlig 

køretøjer til rådighed, kan der ikke udbetales skattefri kørselsgodtgørelse eller fradrag af befordring, jf. 

LL § 9 C, hvis arbejdsgiver betaler befordringen. Hvis der alligevel foretages befordringsfradrag, skal 

medarbejderen medtage et tilsvarende beløb til den personlige indkomst jf. LL § 9 C, stk. 7.Det vil 

derfor ikke være klogt af medarbejderen, at foretage befordringen, da der derved opnås en ugunstig og 

højere skattemæssig værdi end fradraget. 

4.7. Er fri bil en fordel? 

Indtil videre har afgangsprojektet beskrevet de skattemæssige virkninger, der findes for fri bil. Det 

centrale er nu at vurdere om fri bil er en fordel for medarbejderen. Den væsentligste skattemæssige 

forskel ved valg af fri bil opstår ved valget mellem at benytte egen bil og at modtage kørselsgodtgørelse 

eller at få firmabil stillet til rådighed af virksomheden og derfor blive beskattet af fri bil. Kører 

medarbejderen i egen bil, udløser det skattefri kørselsgodtgørelse fra arbejdsgiveren. I 2012 udgør 

satsen DKK 3,80 pr. km for kørsel til og med 20.000 km årligt og DKK 2,10 pr. km for kørsel ud over 

20.000 km årligt. 

 

I vurderingen er forhold med væsentlig indflydelse blandt andet: det samlede kørselsomfang, 

fordelingen mellem privat og erhvervsmæssig kørsel samt størrelsen af de totale udgifter til anskaffelse, 

afskrivning og drift af bilen. 

For medarbejderen kan en konkret beregning benyttes til at afgøre, om det ud fra en skattemæssige 

betragtning vil være en økonomisk fordel at vælge fri bil frem for kørselsgodtgørelse. 

For at konkretisere de problemstillinger der kan være relevante at overveje ved valget af fri bil kontra 

én bil, er der i afsnit 11.4 opstillet et diagram med fordele og ulemper for begge bilordninger. 

 

Der er således utrolig mange forhold, med væsentlig indflydelse ved beregning af det optimale valg af 

bilordning. Mange af forholdene med økonomisk indvirkning på beregningen er estimerede 

talstørrelser, f.eks. bilens årlige værditab eller årlige reparationsomkostninger. Derfor findes der også 

utallige måder at foretage beregningen på alt efter, hvor mange faktorer man tager hensyn til. På 

internettet kan findes mange tilgængelige programmer, der kan foretage disse beregninger automatisk. 

Nogle programmer mere avancerede end andre alt efter, hvor mange økonomiske forhold der tages 

hensyn til, og man skal derfor være opmærksom på, at det ikke er altid at udfaldet bliver det samme. 

                                                 
 
71 Medarbejderen får af told- og skatteforvaltningen udstedt et bevis for betalingen, som skal medbringes under kørslen med bilen den pågældende dag. 
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I afsnit11.5 er vist et eksempel på en manuel beregning i et Excel regneark af hvad, der er mest 

optimalt af kørselsgodtgørelse eller fri bil. Der er ud fra de samme forudsætninger foretaget to 

forskellige beregninger. Ved den første beregning er det forudsat, at omkostningen for virksomheden 

skal være den samme, uanset hvilken bilordning der vælges. Dette korrigeres ved at give 

medarbejderen en lønnedsættelse svarende til den ekstra omkostning, det er for virksomheden at stille 

firmabil til rådighed. I den anden beregning sker der ikke denne lønreduktion for medarbejderen, her 

må virksomheden i stedet selv dække disse ekstra omkostninger. Det fremgår af bilaget, at det ved både 

første og anden beregning vil være mest fordelagtigt for medarbejderen at køre i egen bil og at få 

skattefri kørselsgodtgørelse pr. kørt kilometer.  

Som det fremgår af afsnit 11.6, er der mange forbehold, der skal være på plads, før der kan fortages 

nogle realistiske beregninger. Derfor er det også svært at generalisere, hvordan man bør vælge 

bilordning uden at foretage en konkret beregning, men der er dog alligevel visse forhold man kan 

vurdere: 

 

4.7.1. Forhold der taler for valg af fri bil: 

� Stort samlet kørselsbehov, hvoraf den væsentligste del er til privat kørsel. 

� Mindre end 50 % af den samlede kørsel er erhvervsmæssigt. 

� Store driftsomkostninger til bilen. 

� Store driftsøkonomiske afskrivninger, dvs. et højt årligt værditab på bilen. 

� Arbejdsgiveren stiller fri bil til rådighed uden lønkompensation. 

 

4.7.2. Forhold der taler for kørsel i egen bil: 

� Stort erhvervsmæssigt kørselsbehov. 

� Små driftsøkonomiske afskrivninger, dvs. et lavt værditab på bilen. 

� Små driftsomkostninger til bilen. 

 

Man kan sige, at firmabil ofte er en fordel ved dyre biler med store driftsomkostninger, hvorimod,at det 

ved investering i mindre mere driftsøkonomiske biler kan være en større fordel at køre iegen bil. Ved 

nogle situationer vil den besparelse der opnås ved egen bil i forhold til fri bil, udgøre så stort et beløb, 

at husstandens bil nr. 2 eksempelvis ville kunne finansieres herved. 

I afsnit 11.7 er optegnet et diagram, hvor man alt efter bilens nyvognspris og fordelingen af den årlige 

erhvervsmæssige og private kørsel, kan aflæse ens placering i diagrammet og derved få en idé om 

hvilken bilordning, der vil være mest optimal. Hvis man lander i den blå zone er egen bilmest 

fordelagtig, og i den grønne zone er firmabil bedre. Lander man lige på grænsen mellem de to zoner, 

bør man tage højde for flere faktorer i vurderingen. 
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Medarbejderen bør inden beslutningen om fri bil eksempelvis nøje overveje, hvor mange kilometer 

han/hun forventer at køre henholdsvis erhvervsmæssigt eller privat. Som tommelfingerregel bør de 

private kilometer være væsentlig større end de erhvervsmæssige kilometer, hvis der ønskes en 

økonomisk fordel ved fri bil. 

 

5. Beskatning af fri telefon, computer og datakommunikation (Marie) 

Med virkning fra 1. januar 2012 genindføres beskatningen af fri telefon, computer og internetadgang 

med udgangspunkt i de regler, der var gældende før januar 2010, da multimediebeskatningen blev 

indført. 

En computer som anvendes arbejdsmæssigt, og som ikke er stillet til rådighed som led i en 

bruttolønsaftale, er med virkning fra 1. januar 2012 skattefri. Det udløser heller ikke beskatning, hvis 

man får stillet en internetforbindelse til rådighed. Dog er det et krav, at internetforbindelsen giver 

adgang til arbejdsgiverens netværk. 

 

Fra januar 2010 blev multimediebeskatning indført. Det betød, at man skulle betale multimedieskat 

(DKK 3.000 årligt) hvis man, af sin arbejdsgiver, havde multimedier stillet til rådighed for privat brug. 

Beskatningsgrundlaget på DKK 3.000 var uanset om man havde 1, 2 eller flere goder stillet til 

rådighed.72 

 

5.1. Baggrund for reglerne 

De nye regler fra januar 2012 kan altså beskrives således: 

• Medarbejdere beskattes af telefon, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren for privat forbrug. 

Det skattepligtige beløb udgør DKK 2.500 årligt (2012-niveau) jf. LL § 16, stk. 12. 1. pkt. 

• Hvis en arbejdsgiver stiller en computer til rådighed for en medarbejder til brug for arbejdet, 

skal den private benyttelse heraf ikke beskattes jf. LL § 16, stk. 12. 1. pkt. 

• Hvis en medarbejder har adgang til arbejdsgivers netværk, beskattes en arbejdsgiverbetalt 

datakommunikationsforbindelse ikke jf. LL § 16, stk. 12, 3. pkt. 

 

Meningen med lovændringen er, at loven nu skal skabe mulighed for, at der igen kan skabes 

hjemmearbejdspladser, og at en medarbejder fremover kan tage en bærbar computer med hjem for at 

arbejde, uden at det udløser beskatning. Arbejdsmobiltelefoner, der er nødvendige for udførelsen af 

arbejdet, beskattes ikke i samme omfang som hidtil. De nye ændringer skal være med til at fremme en 

                                                 
 
72 www.skat.dk 
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fleksibel arbejdstilrettelæggelse og sikre en mere rimelig beskatning, i de tilfælde hvor multimedierne 

anvendes privat.73 

 

5.2. Fri telefon 

Iflg. LL § 16 stk. 1 jf. stk. 12, 13, og 14gælder beskatning af fri telefon, computer og 

datakommunikation for personer, der får stillet multimedier til rådighed som led i et ansættelsesforhold, 

eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.  

Fra 2012 beskattes fri telefon med DKK 2.500 årligt pr. person. Hvis man er gift, nedsættes værdien 

med 25 % til DKK 1.875, hvis begge ægtefæller har fri telefon. Det er en betingelse for 

ægtefællerabatten, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af goderne før reduktion udgør et 

grundbeløb på minimum DKK 3.300.74 

 

Den skattepligtige værdi af fri telefon på DKK 2.500 gælder uanset om arbejdsgiveren refunderer 

medarbejderens telefonudgifter fuldstændigt, eller kun en del af udgifterne. Hvis der er tale om et 

mindre beløb end DKK 2.500, gælder den skattepligtige værdi stadig, da den kan dække andet end 

løbende telefonudgifter.75 

Hvis en medarbejder tager en arbejdsmobiltelefon med hjem på bopælen, beskattes den ikke i de 

tilfælde, hvor brugen er nødvendig for arbejdets udførelse. Der skal være indgået en tro og love-

erklæring om at telefonen kun må bruges erhvervsmæssigt, og der skal føres kontrol hermed.76 Mere 

herom i afsnit 5.2.1. 

 

Værdien af fri telefon, herunder fri datakommunikationsforbindelse, er arbejdsmarkedsbidragspligtig 

A-indkomst, hvilket vil sige at arbejdsgiver automatisk indberetter til SKAT. 

 

Før multimediebeskatningen blev indført i 2010, var det muligt for medarbejdere at modregne private 

telefonregninger fra husstanden i den skattepligtige værdi af fri telefon. Denne modregningsregel er 

ikke genindført, da det ikke var hensigtsmæssigt, at man kunne trække øvrige private telefonudgifter, 

som fx børns telefonudgifter, fra værdien af fri telefon, som dengang var DKK 3.000. 

 

Hvis ikke en medarbejder har privat rådighed over en telefon hele året, skal medarbejderen kun 

beskattes forholdsmæssigt, svarende til det antal måneder medarbejderen har rådighed over godet. 

 

                                                 
 
73 DJV 2012 C.A.5.2.1. 
74SKM2011.865.SKAT 
75SKM2011.865.SKAT 
76 DJV 2012 C.A.5.2.3.1 
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Hvis en medarbejder får mere end én telefon stillet til rådighed privat, skal det afgøres i den konkrete 

situation, om der er en reel arbejdsmæssig begrundelse. Der er altså grænser for hvor mange telefoner 

den enkelte medarbejder kan få stillet til rådighed for privat benyttelse. Hvis den arbejdsmæssige 

begrundelse ikke eksisterer, beskattes udgifterne til yderligere telefoner efter reglerne i LL § 16, stk. 1 

dvs. medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

 

Den situation hvor en medarbejder køber en telefon gennem sin arbejdsgiver og derved kan få telefonen 

billigere ved mængderabat, er ikke omfattet af beskatningen. Det forudsætter at betalingen skal ske 

med beskattede midler, og at det er medarbejderen der ejer godet. 

Hvis medarbejderen kan få et abonnement billigere igennem arbejdsgiveren, fordi denne selv har tegnet 

abonnement hos teleudbyderen, og er med til at finansiere en del af abonnementet ved at betale en 

højere pris, vil medarbejderen blive beskattet af fri telefon, da arbejdsgiveren stiller godet til 

rådighed.77 

Beskatningen af fri telefon er ikke omfattet af følgende ydelser: 

• Ydelser der ikke er en almindelig telefonservice. Fx indsamlingsbidrag. 

• Tilskud til telefon, hvorefter arbejdsgiveren yder et fast månedligt beløb til dækning af 

udgifterne, uanset om medarbejderen afholder udgifterne eller ej. Ifølge LL § 16, stk. 1 

medregnes tilskud til telefon fuldt ud i den skattepligtige indkomst. 

• Hvis arbejdsgiver dækker medarbejderens udgifter som udlæg efter regning. Dvs.at arbejdsgiver 

kun betaler for de samtaler der kan dokumenteres som erhvervsmæssig ved bilag fra 

telefonselskabet. 

• Arbejdsgiver godtgør udgifter til indkøb af telefonapparat, som medarbejderen er ejer af. 

 

Beskatning af fri telefon forudsætter, at man har privat rådighed over en arbejdsgiverbetalt telefon. 

Medarbejderen kan undlade at benytte telefonen privat, men det at han har mulighed for det udløser 

beskatningen. Det betragtes som privat rådighed, når medarbejderen har telefonen med hjem i privaten. 

Hvis medarbejderen vil sikre sig ikke at blive beskattet skal han/hun lade mobilen blive på 

arbejdspladsen når han/hun tager hjemjf. afsnit 5.2.1. 

 

Når en medarbejder har fastnet eller mobiltelefon til rådighed på arbejdspladsen, udløser det ikke 

beskatning. Almindelig privat brug af telefonen på arbejdspladsen, som fx at ringe og aftale en lægetid, 

har ikke skattemæssige konsekvenser. Det er ikke et krav at arbejdsgiver skal føre kontrol med brugen 

af telefonen. 

 

                                                 
 
77 C.A.5.2.3.1 
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5.2.1. Arbejdsmobiltelefon 

En medarbejders arbejdsmobiltelefon er undtaget fra beskatning hvis medarbejder og arbejdsgiver 

opfylder følgende betingelser:78 

• Medarbejderens brug af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet. 

• Medarbejderen har afgivet en tro og love-erklæring til arbejdsgiver om kun at bruge 

telefonen erhvervsmæssigt. 

• Arbejdsgiveren skal føre kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. 

• Telefonen må dog gerne anvendes til enkeltstående private opkald til og fra telefonen. 

 

Hvis en medarbejder fx har tilkaldevagt, er det nødvendigt for medarbejderen at anvende telefonen 

uden for arbejdspladsen for at kunne udføre arbejdet. Brug af telefon kan også være en nødvendighed, 

for at kunder eller arbejdsgiver skal kunne få fat i medarbejderen uden for den almindelige arbejdstid. 

Det er arbejdsgiver, der vurderer om arbejdsopgaverne og arbejdstilrettelæggelsen gør, at det er 

nødvendigt for medarbejderen at tage mobilen med hjem. 

Medarbejderen skal afgive en tro og love-erklæring til arbejdsgiveren om, at den bortset fra 

enkeltstående private opkald kun må anvendes erhvervsmæssigt.  

 

Som ovenforbeskrevet, vil enkeltstående private opkald ikke udløse beskatning. Det afgørende er, at 

medarbejderen ikke anvender telefonen på en sådan måde, at den erstatter en privat telefon, men kun 

anvendes i tæt tilknytning til arbejdet. Der påhviler arbejdsgiveren at føre en kontrol med at dette 

overholdes. 

 

Kravene til hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at der er tale om en skattefri 

arbejdsmobiltelefon, er således lempet i forhold til de tidligere gældende regler om 

multimediebeskatning. Det vil sige at der godt kan foretages enkelte private opkald fra telefonen uden 

at det udløser beskatning af fri telefon. 

 

Skatterådet har i flere sager bekræftet denne undtagelse efter de dagældende regler om 

multimediebeskatning, hvor også kravene til arbejdsgivers kontrol af brugen af en arbejdsmobiltelefon 

var strengere. Sagerne illustrerer også arbejdsmobilundtagelsen efter de fra 2012 gældende regler om 

beskatning af fri telefon. 

 

I SKM2010.117.SR bekræftede Skatterådet, at spørgersmedarbejdere kunne undgå 

multimediebeskatning af en mobiltelefon ved underskrift af en tro og love-erklæring. Dog såfremt 

                                                 
 
78 DJV 2012 C.A.5.2.3.4. 



Beskatning af personalegoder Copenhagen Business School, HD-R 

44 

arbejdsgiveren førte kontrol med at den mobile vagttelefon udelukkende blev benyttet 

erhvervsmæssigt, da det var nødvendigt for arbejdet, at den blev taget med i privaten. 

 

En telefon omfatter også små håndholdte computere, hvis hovedfunktion er telefoni og eventuelt 

kalender- og tidsregistreringsfunktion fx smartphones og lignende. Det gælder selvom der er 

internetadgang fra telefonen. Undtagelsen for arbejdsmobiltelefoner gælder også for smartphones m.m. 

hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. 

 

Ifølge SKM2010.424.SR har Skatterådet bekræftet, at en mobiltelefon som også kunne bruges til at gå 

på internettet, følger reglerne for en telefon. En mobiltelefons hovedfunktion er uden tvivl telefoni, og 

adgangen til internettet må anses for at være en bifunktion af mindre betydning. Medarbejderne 

underskrev en tro og love-erklæring om, at telefonen ikke blev brugt privat, og arbejdsgiveren førte 

kontrol hermed. Derfor blev medarbejderne ikke beskattet efter de dagældende regler om 

multimediebeskatning, hvis det var nødvendigt for dem at tage mobiltelefonen med hjem. 

5.3. Beskatning af fri computer 

Hvis en arbejdsgiver stiller en computer med tilbehør til rådighed for en medarbejder til brug for 

arbejdet, skal den private benyttelse heraf fra og med indkomståret 2012 ikke beskattes jf. LL § 16, stk. 

1 og 13. 

Det er altså muligt for en medarbejder at tage en computer med hjem til brug for arbejdet eller få 

etableret en hjemmearbejdsplads på sin bopæl, uden at skulle beskattes.  

Reglerne svarer på dette punkt til den skattemæssige behandling af computere med tilbehør til 

arbejdsmæssig brug, som var gældende før indførelsen af multimediebeskatningen i 2010. Der skulle 

ikke så meget til for at opfylde kravet om et arbejdsmæssigt behov for en computer med tilbehør, og 

denne praksis er ført videre.79 

 

Hvis en medarbejder får stillet en computer til rådighed udelukkende til privat brug, eller der slet ikke 

er en arbejdsmæssig begrundelse for at stille computeren til rådighed, bliver medarbejderen beskattet 

efter de almindelige regler i LL § 16. Man bliver altså beskattet af det beløb der svarer til 

markedsværdien af en tilsvarende computer.Har medarbejderen kun rådighed over computeren en del 

af året beskattes man forholdsmæssigt. 

 

For atmedarbejderen ikke bliver beskattet af en computer, er det en betingelse, at udstyret bliver stillet 

til rådighed af arbejdsgiveren. Overdrages det til eje, er medarbejderen skattepligtig af udstyrets 
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markedspris. Hvis medarbejderen køber udstyret til dets markedspris på overdragelsestidspunktet, har 

salget ingen skattemæssige konsekvenser. 

Anskaffer en arbejdsgiver nyt udstyr, og beholder medarbejderen det gamle, udløser det almindelig 

beskatning hos medarbejderen. Godet skal beskattes som markedsværdien på overdragelsestidspunktet. 

 

Medarbejderens private rådighed over computer omfatter, at øvrige personer i hustanden også har 

mulighed for at anvende godet uden det udløser beskatning. Hvis arbejdsgiver stiller godet direkte til 

rådighed for medarbejderens ægtefælle m.m. vil medarbejderen blive beskattet af det.80 

 

Der er grænser for hvor mange computere den enkelte medarbejder kan få stillet til rådighed for egen 

privat benyttelse. Der skal være en arbejdsmæssig begrundelse, hvis en medarbejder skal have privat 

rådighed over fx 2 computere. Hvis ikke der eksisterer en arbejdsmæssig begrundelse, beskattes 

udgifterne efter de almindelige regler i LL § 16, stk. 1. 

 

Hvis en medarbejder køber en computer gennem sin arbejdsgiver, og derved kan få computeren 

billigere ved mængderabat, er det ikke omfattet af beskatningen. Det er dog et krav, at medarbejderen 

køber computeren med beskattede midler, og at det er medarbejderen der ejer godet. 

 

5.3.1. Hvornår er en computer omfattet af reglerne? 

Afgrænsningen af hvad en computer er og hvilket udstyr der er skattefrihed for, svarer til de regler der 

eksisterede frem til2010, hvor multimediebeskatningen blev indført. En computer med sædvanligt 

tilbehør er omfattet af beskatningen, hvor sædvanligt tilbehør er et fleksibelt begreb, der ændrer sig i 

takt med tidens standarder og udvikling. 

Det afgørende er, hvilken hovedfunktion multimediet har. En Ipad vil fx som udgangspunkt være en 

computer. 

 

Ved sædvanligt tilbehør til computere forstås: 

• Almindeligt forekommende tilbehør til en computer som fx skærm, softwareprogrammer, 

printer mv. af almindelig størrelse og standard. 

 

I SKM2010.592.SR har skatterådet bekræftet at almindelig tekstbehandlingsprogrammer og 

styresystemer er sædvanligt tilbehør til en computer. Også et pdf-konverteringsprogram der muliggør 

opsætning af grafiske billeder, og et billedbehandlingsprogram er omfattet af begrebet særligt tilbehør, 

og der skal ikke ske selvstændig beskatning. 
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Følgende goder er eksempler på goder, som ikke er omfattet af reglerne om skattefrihed af computer: 

• En 50 tommer fladskærm eller en avanceret fotoprinter vil ikke blive anset som sædvanligt 

tilbehør. 

• På baggrund af en gennemgang af udvalget af computerskærme, har Skatterådet udtalt, at 

monitor med TV-tuner i størrelsen 32,37 og 42 tommer ikke er sædvanligt tilbehør. Udover 

beskatning efter de dagældende regler om multimediebeskatning, skulle medarbejderne derfor 

beskattes særskilt af monitoren jf. SKM2009.675.SR. 

• I SKM2012.24.SR finder Skatterådet ikke at en netværksharddisk med indbygget Blue-Ray 

brænder og avanceret fotoprinter, er sædvanligt tilbehør, hvorfor der skal ske beskatning heraf 

jf. LL § 16 stk. 3. 

 

Hvis en medarbejder får stillet tilbehør til en computer til rådighed uden samtidig at få stillet en 

computer til rådighed, er tilbehøret ikke omfattet af skattefritagelsen. Får medarbejderen en printer 

stillet til rådighed uden computer, skal printeren beskattes af et beløb svarende til markedsværdien jf. 

LL § 16 stk. 3. Hvis printeren i overvejende grad er stillet til rådighed af hensyn til medarbejderens 

arbejde, og den samlede værdi af sådanne goder ikke overstiger DKK 5.500, er printeren skattefri, da 

den går ind under den før omtalte bagatelgrænse i afsnit 3.2.2.  

Det var tilfældet i SKM2011.74.SR, hvor medarbejderne i et revisionsfirma ikke skulle beskattes af en 

printer, der blev stillet til rådighed uden computer, da den var ydet i overvejende hensyn til de ansattes 

arbejde, og derfor kunne komme under bagatel grænsen for arbejdsrelaterede goder. 

 

Er arbejdsgiveren ejer af computeren og tilbehøret, værdiansættes udstyret til den pris som arbejdsgiver 

har betalt for udstyret. Hvis udstyret er leaset eller lejet er det udstyrets markedspris på 

aftaletidspunktet som udgør udstyrets nypris.81 

 

Før multimediebeskatningen blev indført i 2010, var det under visse betingelser muligt for en 

medarbejder at få et ligningsmæssigt fradrag på op til DKK 3.500, hvis medarbejderen betalte 

arbejdsgiveren for at få stillet en computer til rådighed. Dog var det en betingelse, at arbejdsgiver 

afholdte 25% af udgifterne. Denne ordning er ikke genindført med de gældende regler fra 2012 om fri 

computer, blandt andet fordi den ikke blev anvendt i særlig stor grad. 82 
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5.4. Overgangsregel ved bruttolønsordninger 

Hvis en medarbejder i 2012 indgår en bruttolønsaftale med arbejdsgiver om at få stillet en computer til 

rådighed, medregnes et beløb svarende til 50% af udstyrets nypris ved opgørelsen af en skattepligtige 

indkomst i det eller de indkomstår, hvor udstyret er til rådighed. Hvis udstyret kun har været til 

rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi forholdsmæssigt. Det er altså svært at se den 

store fordel for medarbejderen i at indgå en bruttolønsaftale om en computer, da beskatningen er relativ 

høj. 

 

For medarbejdere, der allerede har indgået bruttolønsaftaler vedrørende computer med tilbehør, gælder 

der en overgangsregel, så afskaffelsen af multimediebeskatningen ikke medfører en skærpet beskatning 

for denne gruppe. 

Hvis der er indgået en bruttolønsaftale om en computer med tilbehør og overgangsreglen skal gælde, er 

der visse krav der skal opfyldes.  

- Aftalen skal være indgået senest 31. december 2011 

- Udstyret skal være leveret senest 29. februar 2012 

- Udstyret er blevet beskattet efter reglerne om multimediebeskatning i 2011 eller ville have 

været beskattet efter reglerne, hvis det var blevet leveret inden 1. januar 2012. 

Hvis disse krav er opfyldt beskattes medarbejderen, som hvis der er stillet en fri telefon til rådighed. 

Medarbejderen skal altså beskattes af DKK 2.500, i stedet for 50% af udstyrets nypris. Det er også 

muligt at opnå ægtefællerabat. 

Overgangsreglen gælder til og med 2014, og herefter beskattes medarbejderen efter de reglersom 

gælder fra 2012.83 

 

5.5. Beskatning af fri datakommunikationsforbindelse 

Når en arbejdsgiver fra 1. januar 2012 stiller en datakommunikationsforbindelse (fx internet) til 

rådighed for en medarbejder til privat brug, bliver medarbejderen ikke beskattet, hvis man via 

forbindelsen har adgang til arbejdsgivers netværk jf. LL § 16, stk. 1 og 12, 3. pkt. Det svarer til de 

regler som gjaldt inden indførelsen af multimedieskatten i 2010. 

 

Hvis der er privat rådighed over en internetforbindelse, hvor der ikke er adgang til arbejdsgiverens 

netværk beskattes medarbejderen ligesom ved fri telefon af DKK 2.500.  

Der sker samlet beskatning, hvis medarbejderen både har rådighed over fri telefon og 

datakommunikationsforbindelse, hvilket vil sige, at medarbejderen bliver beskattet af DKK 2.500 i alt. 
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Det samme som man vil blive beskattet af, hvis man kun har rådighed over et af goderne.84 Har 

medarbejderen fx frit internet, men ikke adgang til arbejdsgivers netværk, og heller ikke fri telefon, 

bliver beskatning stadig DKK 2.500. 

 

Værdien af fri datakommunikationsforbindelse er arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst.85 

 

5.5.1. Hvad forstås ved en datakommunikationsforbindelse? 

Ved en datakommunikationsforbindelse forstås:86 

• En adgang til og brug af internet. Kan fx være en bredbåndsforbindelse. En internetforbindelse 

omfatter også mobile bredbåndsforbindelser. 

• Engangsudgift til etablering af internetforbindelse. 

• Abonnementsudgifter til internetadgang dækker også sædvanlige ydelser, som er en del af 

abonnementet, hvis ydelserne er en integreret del af abonnementet, som ikke kan udskilles og er 

sædvanlige. Fx kan download af musik og tv-kanaler være omfattet af ydelserne, hvis de er en 

integreret del af abonnementet. 

 

Hvad der er sædvanlige ydelser er et fleksibelt begreb, der ændrer sig i takt med tidens standarder og 

udvikling. I SKM2010.179.SR udtaler skatterådet, at et alarmsystem, der indgik i en pakke med mobilt 

bredbånd, ikke kunne anses for sædvanligt. Alarmsystemet skulle derfor beskattes selvstændigt som et 

personalegode efter LL § 16 stk. 1 og 3. 

 

Det ændrer ikke ved skattefriheden, hvis dataforbindelsen kan anvendes til telefoni, da det er en 

integreret del af kommunikationsforbindelsen. Det er selvfølgelig en forudsætning, at medarbejderen 

har adgang til de samme funktioner og dokumenter som på arbejdspladsen. 

Hvis en arbejdsgiver helt eller delvist refunderer medarbejderens dokumenterede udgifter til en 

internetforbindelse, og medarbejderen har adgang til arbejdsgivers netværk, bliver medarbejderen ikke 

beskattet efter reglerne der genindførtes i 2012.  

 

I SKM2009.781.SR har Skatterådet taget stilling til en situation, hvor en skole overvejede at tilbyde 

sine lærere refundering af deres faktiske udgifter til en datakommunikationsforbindelse, hvor de kunne 

opkobles til skolens netværk.  Skatterådet fandt, at lærerne ville blive omfattet af 

multimediebeskatningen, der trådte i kraft 2010.  Denne afgørelse viser blandt andet den store forskel 

på reglerne omkring multimediebeskatning og de regler der gælder fra 2012, og som også gjaldt inden 
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multimediebeskatningen trådte i kraft. Var multimediebeskatningen ikke blevet indført, havde de 

omtalte lærere haft mulighed for at få refunderet deres omkostninger uden at blive beskattet.  

Beskatningen udløste at mange lærere takkede nej til datakommunikation, og muligheden for at arbejde 

hjemme fra forsvandt. For at bedrive moderne undervisning, er det nødvendigt for lærerne at være 

rutinerede netbrugere, og for at passe jobbet på skolen var det nødvendigt at kunne kommunikere IT-

baseret med andre lærere, elever m.v. Efter multimediebeskatningen er afskaffet, åbner det igen op for 

muligheden for hjemmearbejdspladser, uden det udløser beskatning.  

Hvis arbejdsgiveren yder et fast månedligt beløb til dækning af datakommunikation, uanset om 

medarbejderen afholder udgiften eller ej, anses det som et tilskud og skal fuldt ud medregnes ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst jf. SL § 4.87 

 

Skattefriheden for datakommunikation omfatter ikke de tilfælde, hvor en mobiltelefon eller 

fastnettelefon har en datakommunikationsforbindelse, som giver adgang til arbejdsgiverens netværk. 

Telefonen og den dertil knyttede datakommunikation behandles som en telefon. Spørgsmålet om 

skattepligt vil i denne forbindelse afhænge af om telefonen er en skattefri arbejdstelefon eller en 

skattepligtig fri telefon.88 

 

5.6. Fordele ved fri telefon, computer og datakommunikation. 

Det er svært at finde ulemper ved fri telefon, computer og datakommunikation efter de nye regler er 

trådt i kraft pr. 1. januar 2012. Hvis en medarbejder har meget få private udgifter til sin telefon kan det 

være en ulempe at have fri telefon. Men det kræver at de private udgifter er mindre end beskatningen af 

DKK 2.500. Hvis det er tilfældet bør medarbejderen overveje om det overhovedet er nødvendigt at 

have muligheden for at medbringe telefonen i privaten, hvilket er det der udløser beskatningen. Fri 

datakommunikation beskattes som beskrevet ikke, hvis medarbejderen har mulighed for at komme på 

arbejdsgiverens netværk, men hvis det ikke er tilfældet, bliver man beskattet af DKK 2.500. Dog skal 

det nævnes, at der sker samlet beskatning for både telefon og datakommunikation, og hvis 

medarbejderen har rådighed over begge dele, bliver man kun beskattet af DKK 2.500 samlet. 

Ulemperne er altså endnu sværere at finde, hvis en medarbejder både har fri telefon og 

datakommunikation, da de private udgifter skal være mindre end beskatningen af DKK 2.500. 

 

Efter afskaffelsen af multimediebeskatningen er det igen blevet muligt for en medarbejder, at benytte 

en arbejdscomputer privat, samt at medbringe den til bopælen, uden det udløser beskatning. Fordelen 
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ved dette er, som før beskrevet, at det er muligt at etablere en hjemmearbejdsplads, og derved øge 

fleksibiliteten for en medarbejder, uden det skal beskattes. 

 

6. Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter (Melitza) 

6.1 Hvordan beskattes sundhedsudgifter? 

Ved arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter forstås de tilfælde, hvor arbejdsgiver betaler medarbejdernes 

udgifter til behandling på et privathospital eller lignende. 

 

En virksomhed, der på grund af store ventelister må undvære en nøglemedarbejder i 

spidsbelastningsperioder, vil ofte forsøge at forkorte den periode, hvor medarbejderen skal undværes. 

Hidtil har den skattemæssige konsekvens været skattefri for medarbejderen, der modtager den 

pågældende sundhedsbehandling. 

 

Ved lov nr. 1328 af 28. december 2011 blev der imidlertid indført fra og med 2012, at 

arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger og sundhedsordninger som hovedregel udløser beskatning 

for medarbejderen, jf. SL § 4. Dette har blandt andet medført en ændring i LL § 30. Medarbejderens 

helbred og sundhedstilstand anses nu som et privat anliggende, selvom helbredet har relevans for, at 

arbejdet kan holdes. Dette medfører derfor en skattemæssig problematik, da ændringen medfører 

skattepligt af den økonomiske fordel for medarbejderen. 

 

Til hovedreglen er der 5 undtagelser om skattepligt. 

� Arbejdsskader og forebyggelse af arbejdsskader 

� Lægefagligt begrundet behandling af misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller 

rygeafvænning 

� Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder 

� Personalefritagelse 

� Bagatelgrænse for mindre personalegoder 

 

Såfremt den arbejdsgiverbetalte udgift ikke er omfattet af undtagelserne, gælder LL § 16 om beskatning 

af arbejdsgiverbetalt gode. Arbejdsgiver har således pligt til at indberette værdien af sundhedsydelsen, 

hvis denne ikke er skattefri.89 
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I praksis er der flere arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser, som medarbejderen kan modtage skattefrit. 

Udgangspunktet er dog stadig, at arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser er skattepligtige for 

medarbejderen. 

 

Eksempelvis:  

En medarbejder kan deltage i kursus eller undervisning under et eventuelt sygdomsforløb. 

Sygdomsforløbet skal være betalt af et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, der har tegnet en 

obligatorisk firmapensionsordning, som medarbejderen er tilsluttet til igennem arbejdsgiver. Dette 

medfører ikke beskatning efter LL § 16 eller statsskatteloven hos sygemeldte medarbejder.90 

 

Deltagelse i motionsarrangementer er som et andet eksempel blevet sidestillet med skattefrie 

skovtursarrangementer.91 

 

Derfor kan visse sundhedsydelser anses som undervisning eller kursus, og vil i den forbindelse være 

skattefri efter reglerne i LL § 31. 

 

6.2. Undtagelse 1: Arbejdsskader og forebyggelse af arbejdsskader 

Arbejdsgiverbetalte behandlinger eller forebyggelse af arbejdsskader er efter statsskatteloven et 

skattefrit personalegode. Da det kun er arbejdsrelaterede sundhedsudgifter, der er omfattet af 

undtagelsen, er det en betingelse for at opnå skattefrihed, at der foreligger en konkret arbejdsmæssig 

begrundelse for, at medarbejderen modtager godet. Om en sundhedsudgift er arbejdsrelateret må 

afhænge af hvilken branche, der er tale om.  

 

6.2.1. Arbejdsskade 

Ved en arbejdsskade skal den arbejdsmæssige begrundelse tage udgangspunkt i et årsagssammenhæng 

mellem arbejdets udførelse og den skade, medarbejderen får behandlet. Såvel psykiske som fysiske 

arbejdsskader kan være omfattet af undtagelsen. Som eksempel kan nævnes en rygskade forårsaget pga. 

af arbejdet, psykologsamtale i forbindelse med fyring eller krisehjælp pga. røveri. Efterfølgende 

behandlinger heraf er skattefri for medarbejderen. 

Såfremt der foreligger en lægehenvisning, vil den lægefaglige begrundelse danne grundlag for opnåelse 

af skattefrihed, men det er ikke et krav, at skaden skal være anerkendt. Medarbejderen kan derfor uden 

lægehenvisning modtage arbejdsgiverbetalte behandlinger af arbejdsskader skattefrit. Dette kan 

eksempelvis godt bidrage til, at flere skader bliver begrundet i en arbejdsskade forårsaget i 

arbejdsgivers regi, for at medarbejderen kan modtage godet skattefrit. 
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6.2.2. Forebyggelse af arbejdsskader 

Den arbejdsmæssige begrundelse er til gengæld sværere at belyse ved forebyggelse af arbejdsskader. 

Forebyggelsen skal være for at undgå konkrete arbejdsskader. Da der er tale om forebyggende 

arbejdsskader giver det ingen mening, hvis medarbejderen skulle forevise lægehenvisning. Der er 

derfor også her mulighed for at arbejdsgiveren vil, i medarbejderens interesse, fremkomme med 

argumenter for, hvorfor den enkelte medarbejder forebygges mod en arbejdsskade, således 

medarbejderen kan modtage godet skattefrit. Dette kan være problematisk, da godet skal begrundes i 

konkrete arbejdsskader.   

 

Styrke, løbetræning og kostvejledninger92 er blandt andet sundhedsfremmende foranstaltninger og 

anses ikke som forebyggende imod arbejdsskader. I SKM2011.194.SR fandt skatterådet medarbejders 

deltagelse i motionshold og benyttelse af svømmehaller indberetningspligtig. Men derimod blev et 

tilbud til medarbejdere over 55 år på massage, akupunktur, zoneterapi og kiropraktik skattefri for 

medarbejderne, hvor der var tale om forebyggelse eller behandling. Der er derfor tale om en individuel 

og konkret vurdering af medarbejdernes behov for forebyggelse af arbejdsskader, i dette tilfælde med 

henblik på alder. Såfremt arbejdsgiver i stedet indretter et mindre motionsrum for medarbejderne på 

arbejdspladsen, sidestilles det med en generel personaleomkostning og der sker således ingen 

beskatning af medarbejderne, der er dog visse forudsætninger se afsnit 6.5.  

 

Skader på bevægeapparater anses i stedet som en forebyggelse af arbejdsskader.93 Det kan eksempelvis 

være massage til at modvirke led- og muskelskader til medarbejderen, der sidder mange timer ved 

computeren.94 Kinesiologi kan i skatterådets forstand derimod ikke medvirke til at forebygge eller 

helbrede arbejdsskader.95 

 

Det er endvidere vigtigt, at forebyggelsen af arbejdsrelaterede skader ydes i arbejdsgivers interesse 

som skattefri forebyggelse af arbejdsskader. Hvis udgifterne til forebyggelsen bliver finansieret via en 

bruttotrækordning, vil dette være i strid med KL § 46, stk. 3. I SKM2011.204.SR fandt skatterådet 

derfor en massageordning som skulle beskattes af det uretmæssige og variabel bruttotræk som A-

indkomst, da dette ikke var fastlagt og fremadrettet. Havde der i stedet været en nedgang i lønnen, hvor 

bruttotrækket var fast, ville personalegodet anses som skattefrit for medarbejderen.96 

 

                                                 
 
92I SKM2011.610.SR fandt skatterådet at kurser i omlægning af kost, med henblik på vægttab i form af piller var omfattet af statsskattelovens § 4.  
93SKM2004.217.LR 
94I SKM2011.132.SR havde massagen til hensigt at forebygge eller helbrede de arbejdsskader, som medarbejderen udfra en konkret vurdering havde risiko 
for at pådrage sig som fæle af sit arbejde. Massageordningen var derfor skattefri. 
95SKM2011.365.SR 
96I SKM2007.674.SR kunne arbejdsgiver etablere en massageordning, således behandlingen var skattefri for medarbejderen, og ordningen blev finansieret 
ved lønnedgang. 



Beskatning af personalegoder Copenhagen Business School, HD-R 

53 

Da skattefriheden tilsiger behandling i forbindelse med sygdom, ulykke og sygdoms-forebyggende 

behandling, er rent kosmetiske behandlinger således ikke omfattet af bestemmelsen, med mindre den 

kosmetiske operation er som direkte følge af et ulykkestilfælde mv. Det betyder, at en brystkorrektion, 

brystundersøgelse97, operation for modermærker eller synskorrigerende operationer som udgangspunkt 

ikke er omfattet af skattefriheden. Behandling for barnløshed og behandling af tandlidelser er heller 

ikke omfattet af bestemmelsen. 

 

6.3. Undtagelse 2: Lægefagligt begrundet behandling af misbrug af medicin, alkohol eller 

andre rusmidler eller rygeafvænning jf. LL § 30 

Ved den nyomskrevet LL § 30 foreligger der nu kun skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ydelser til 

behandling af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller rygeafvænning. Medicinudgifter er i 

sammenhæng hertil skattefri i op til seks måneder fra første behandlingsdag, jf. LL § 30, stk. 2, mere 

herom senere. Hvorledes betalingen fra arbejdsgiver foregår, ændrer ikke på det faktum, at 

sundhedsydelsen er skattefri for medarbejderen. Arbejdsgiver kan derfor enten betale 

behandlingsstedet, refundere udgiften til medarbejderne efterfølgende, yde et helt eller delvist rentefrit 

lån eller tegne en forsikring, som betaler. Medarbejderen har ikke ret til fradrag, dersom han/hun selv 

vælger at betale for behandlingen.98 

6.3.1. Hvem er omfattet af LL § 30 om skattefrie sundhedsydelser? 

Som det er tilfældet med LL § 16, er almindelige lønmodtager omfattet af reglerne jf. LL § 30, stk. 3. 

Det er som udgangspunkt meningen, at ordningen skal omfatte samtlige medarbejdere i en virksomhed. 

Det tillades dog, at arbejdsgiveren afgrænser visse medarbejdere i form af anciennitet og 

ansættelsesgrad, se afsnit 6.3.2. 

Konsulenter, revisorer, bestyrelsesmedlemmer og lignende, som har tilknytning til en virksomhed eller 

til arbejdsmarkedet er også omfattet af LL § 30. Er man valgt som medhjælp for bestyrelse, råd, nævn, 

udvalg, kommissioner eller andre kollektive organer er man ligeså omfattet af skattefriheden, jf. LL § 

30, stk. 6. 

 

Såfremt medarbejderen er medlem af en pensionskasse eller en fagforening, anses ydelser, til 

behandling af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller rygeafvænning omfattet af ordningen, 

ligeledes for skattefrit for medlemmerne, jf. LL § 30, stk. 6. Selvstændigt erhvervsdrivende, der er 

medlem af en pensionskasse eller fagforening, der stiller denne ydelse til rådighed, er i samme omfang 

skattefrit.  

                                                 
 
97SKM2011.471.SR 
98 HD af 13. jan. 1998 offentliggjort i TfS 1998, 100 HRD, hvor det var en betingelse for at holde jobbet, at medarbejderen gik i behandling. Da det ikke 
var arbejdsgiver der betalte udgiften, anså landsretten udgiften for privat anliggende, hvorfor der ikke kunne opnås fradrag efter SL § 6. Dommen blev 
stadsfæstet af højesteret. 
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Dersom betingelserne til skattefrihed er opfyldt, og pensionskassens eller fagforeningens tilbud består i 

en forsikringsordning, er der ikke forbundet skattemæssige konsekvenser for medarbejderen eller den 

selvstændige erhvervsdrivende ved præmieindbetaling fra fagforeningen eller pensionskassen. 

Skattefriheden er betinget af, at tilbuddet gælder for alle medlemmer og er led i den generelle 

personalepolitik, se efterfølgende afsnit 6.3.2. 

 

Det har endvidere ingen betydning om medarbejderen eller den selvstændig erhvervsdrivende er 

omfattet gennem både arbejdspladsen og en pensionskasse eller forsikringsselskab ved opnåelse af 

skattefrihed. Det er dog et krav for at opnå skattefrihed, at arbejdsgiveren, pensionskassen eller 

forsikringsselskabet deler behandlingsudgifterne. 

 

6.3.2. Betingelser for opnåelse af skattefrihed efter LL § 30 

Som generel betingelse for at opnå skattefrihed af ydelser, der knytter sig til LL § 30, er at udgiften skal 

afholdelse som led i arbejdsgivers generelle personalepolitik for alle virksomhedens medarbejdere på 

ens vilkår. Det er underordnet, hvorvidt alle medarbejder rent faktisk benytter sig af ordningen. Det kan 

derfor anbefales, at virksomhedens personalepolitik nedfældes på skrift eksempelvis i form af en 

personalehåndbog, således at tilbuddet om arbejdsgiverbetalt sundhedsbetaling klart fremgår.  

Tegner virksomheden en forsikring, der dækker alle medarbejdere evt. med særlige regler fordelt efter 

anciennitet og ansættelsesgrad, vil det klart fremgå af policen, hvorledes de enkelte medarbejdere er 

omfattet. Men det kan være svært for den arbejdsgiver, der betaler direkte for medarbejdernes 

behandling, at dokumentere, at ordningen ikke kun har været gældende for ledende medarbejdere. Det 

understreger således vigtigheden af en klar og udførlig personalehåndbog.  

Til belysning af betydningen af de uens økonomiske vilkår henvises til SKM2006.741.SR. Den samme 

behandling tilbydes alle medarbejdere, men behandlingen finansieres som nedgang i kontantlønnen for 

en medarbejdergruppe, mens den anden gruppe ikke påvirkes af ordningen i kontantlønnen. 

Sundhedsydelsen er på grund af de uens økonomiske vilkår ikke skattefri for medarbejderne.99 Det er i 

forlængelse heraf således heller ikke muligt, at arbejdsgiver betaler den fulde behandlingsudgift til en 

gruppe medarbejdere og giver de øvrige medarbejdere mulighed for tilsvarende behandling finansieret 

med et rentefrit lån. 

 

Der kan også være tilstrækkelige vilkår der gør, at det i praksis anses for skattefrit for medarbejderne at 

modtage sundhedsydelsen, selvom vilkårene ikke er fuldstændig ens. I SKM2007.71.SR100 blev 

kontantlønnen for 14-dagslønnede og månedslønnede nedsat for begge medarbejdergrupper ved 

                                                 
 
99 Det skal bemærkes at den pågældende sundhedsforsikring ikke længere er skattefri efter LL § 30. 
100 Det skal bemærkes at den pågældende sundhedsforsikring ikke længere er skattefri efter LL § 30. 
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modtagelse af en sundhedsforsikring, men ved årets udgang var konsekvensen ikke ens for de to 

medarbejdergrupper. Skatterådet anså de faktiske forskelle af mindre betydning, da virksomheden 

havde tilstræbt størst mulig lighed blandt andet ved at tage højde for medarbejdernes besparelse af 

feriepenge og pensionsindbetalinger. Skattefriheden kan derved også opnås for medarbejdere med uens 

vilkår, dersom arbejdsgiver har tilstræbt størst mulig lighed. 

 

Såfremt en medarbejder har bopæl i udlandet, må medarbejderen ikke tilbydes en sundhedsforsikring af 

arbejdsgiver. Et dansk forsikringsselskab kan nemlig ikke tegne forsikringer på personer der er bosat 

udenfor Danmark. Sundhedsforsikringen anses ifølge skatterådet, at være på tilstrækkelig ens vilkår og 

kan derfor tilbydes skattefrit efter LL § 30 til de øvrige medarbejdere.101 En sundhedsforsikring er 

derfor skattefri for en virksomheds medarbejdere på trods af at ordningen ikke er på ens vilkår og ikke 

omfatter tjenestemænd udlånt til fremmede virksomheder.102 

 

Der er endvidere mulighed for at arbejdsgiver kan begrænse tilbuddet efter medarbejderen antal 

arbejdstimer og anciennitet, jf. LL § 30. stk. 3. Muligheden foreligger dog som hovedregel ikke for 

deltidsansatte, som følger deltidsloven. På trods af hovedreglen fandt skatterådet det lovligt efter LL § 

30, stk. 3 for arbejdsgiver at fastsætte et generelt krav om anciennitet på ni måneder og et generelt krav 

om en ugentlig arbejdstid på mindst otte timer.103 Det ses derfor i praksis, at såfremt medarbejderens 

arbejdstid er væsentlig beskeden, kan han/hun pålægges kravet. 

Ved vurdering af hvor mange arbejdstimer og krav til anciennitet arbejdsgiver må begrænse tilbuddet 

med, tages der udgangspunkt i tidligere praksis vedrørende LL § 7 A. I praksis var en anciennitet på tre 

år acceptabel, men et krav på 4½ år anciennitet blev ikke anset som et tilbud til alle medarbejdere. Det 

er således arbejdsgiverens afgørelse, om ordningen eksempelvis kun skal omfatte fuldtidsansatte med 3 

års anciennitet.  

Arbejdsgiver har også mulighed for at begrænse tilbuddet til kun at gælde eksempelvis én betalt 

behandling pr. medarbejder, hvis tilbuddet gives til alle medarbejdere. Det er ikke muligt for 

arbejdsgiver at fastsætte yderligere begrænsninger i form af stillingskategori eller uddannelse, såfremt 

ydelsen skal være skattefri for alle medarbejdere. 

 

6.3.3. Ydelser der knytter sig til LL § 30 

Følgende sundhedsydelser er skattefrie for medarbejderen efter LL § 30. 

1. Behandling for misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler, LL § 30, stk. 1, 1. pkt. 

2. Rygeafvænning, LL § 30, stk. 1, 2. pkt. 

                                                 
 
101SKM2007.373.SR. Det skal bemærkes at den pågældende sundhedsforsikring ikke længere er skattefri efter LL § 30. 
102SKM2006.254.SR. Det skal bemærkes at den pågældende sundhedsforsikring ikke længere er skattefri efter LL § 30. 
103SKM2006.741.SR 
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3. Medicinudgifter, LL § 30, stk. 2. 

4. Forsikring, LL § 30, stk. 1, 3. pkt. 

5. Lån til behandling eller rygeafvænning, LL § 30, stk. 1, 2. pkt. 

 

Ad 1) Hvis medarbejderen skal behandles for et misbrugsproblem er det en betingelse, at 

medarbejderen kan fremvise en skriftlig lægeerklæring om, at han/hun har behov for behandling, jf. LL 

§ 30, stk. 4.  

 

Ad 2) De udgifter, som arbejdsgiveren betaler med henblik på en medarbejders rygeafvænning, er 

skattefri for medarbejderen. Såfremt medarbejderen ønsker rygeafvænning, foreligger der intet krav om 

lægeerklæring eller for dens sags skyld lægehenvisning. Udgifterne kan være til både 

rygeafvænningskursus, terapi og rådgivning samt farmakologiske hjælpemidler som eksempelvis 

nikotinpræparater og inhalator. 

I en tid hvor det er blevet indført rygeforbud på såvel restaurationer som arbejdspladser, vil en stadig 

større del af befolkningen være nødt til at forsøge at blive røgfri i såvel deres egen, arbejdsgiveren og 

samfundets interesse. 

 

Ad 3) I op til seks måneder fra første betalingsdag er arbejdsgiverbetalte medicinudgifter skattefrie, 

hvis medicinen er i forbindelse med tidligere omtalt behandlinger i ad 1 og 2. Såfremt medarbejderen er 

indlagt på et hospital, klinik eller lignende og i den forbindelse modtager medicin betalt af arbejdsgiver, 

selvom der er gået mere end seks måneder fra første behandlingsdag, kan den være skattefri, jf. LL § 

30, stk. 2. Den samme tidsbegrænsning gælder for så vidt angår skattefriheden for rentefordelen ved et 

lån, forsikringspræmier eller beløb til dækning heraf i det omfang, de pågældende medicinudgifter 

dækkes af lånet eller forsikringen. Denne tidsbegrænsning er ikke gældende såfremt arbejdsgiver 

betaler udgifter til nikotinpræparater mv. i forbindelse med rygeafvænning. 

Ad 4) Er ydelserne i LL § 30 finansieret ved et helt eller delvist rentefrit lån eller forsikring, tegnet af 

arbejdsgiver for behandling eller rygeafvænning af medarbejdere, er medarbejderen som udgangspunkt 

ikke skattepligtig af ydelserne. 

Den eventuelle rentefordel, der fremkommer ved at arbejdsgiveren tilbyder et helt eller delvist rentefrit 

lån, er derfor ikke skattepligtig for medarbejderen. Det er dog et krav, at lånet indeholder en klausul, 

hvori det fremgår, at lånet kun må dække medarbejderens udgifter i forbindelse med en behandling jf. 

ad 1 eller rygeafvænning jf. ad 2. Dersom denne klausul ikke foreligger, er medarbejderen skattepligtig 

af rentebesparelsen. 

Skulle det ske, at lånet ikke 100 % anvendes til sundhedsbehandling, skal skattefordelen ved 

rentebesparelsen bedømmes efter reglerne om beskatning af personalelån, jf. LL § 16 samt 

ligningsrådets anvisning om personalelån. 
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Den skattepræmie, der forekommer ved arbejdsgiverbetalte forsikring, er skattefri for medarbejderen. 

For at opnå skattefrihed er det dog et krav, at det angives i forsikringsbetingelserne, at forsikringen kun 

dækker behandling jf. ad 1 eller rygeafvænning jf. ad 2. Skattefriheden foreligger også ved refusion af 

medarbejders egen betaling via forsikring.  

 

Ad 5) Såfremt der foreligger et lån eller forsikring som led i den generelle personalepolitik, er det 

endvidere en betingelse, at lånet eller forsikringen kun dækker udgifterne til misbruget jf. ad 1 eller 

rygeafvænningen jf. ad 2 for at opnå skattefrihed. 

 

6.4. Undtagelse 3: Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder 

Som udgangspunkt er sundhedsydelser ikke omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede 

personalegoder, da sundhedsydelser anses som et privat anliggende. Bagatelgrænsen for 

arbejdsrelaterede personalegoder er omtalt i afsnit 3.2.1.  

 

Alligevel kan bagatelgrænsen være relevant i forhold til sundhedsydelser i form af vaccination af 

nøglemedarbejdere, da denne er omfattet af bagatelgrænsen. Vaccinationen af nøglemedarbejderen skal 

være givet grundet det, at i en kommende spidsbelastningsperiode vil det være vanskeligt at undvære 

medarbejderen. Vurderingen er konkret for arbejdsgiver, om medarbejderen anses som en 

nøglemedarbejder.  

Jf. afsnit 6.6 kan vaccination også være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder eller 

personalefritagelse jf. afsnit 6.5.1. 

 

6.5. Undtagelse 4: Personaleplejefritagelsen 

Jf. afsnit 3.2.3 er goder, der kun er til rådighed på arbejdspladsen og uden væsentlig økonomisk værdi, 

skattefrie. Praksis har fastlagt hvilke undersøgelser, der er omfattet af personaleplejefritagelsen. Et 

motionsrum til fælles brug på arbejdspladsen jf. afsnit 3.2.3 er blandt andet skattefri for 

medarbejderen.104 

 

Til belysning af hvad der menes med, hvornår et gode er af væsentlig værdi, kan som eksempel nævnes 

en virksomhed, der ikke kunne få tilladelse til at tilbyde en skattefrit ydelse i form af, at indrette et hus 

med svømmehal, idrætscenter, massage-, fysioterapi- og kiropraktikklinik med formålet at forbedre 

medarbejdernes helbred. Ydelsernes værdi ansås ikke foruden væsentlig økonomisk værdi, hvorfor 

sundhedsordningen var skattepligtig.105 

                                                 
 
104SKM2010.682.SR 
105SKM2010.441.LSR 



Beskatning af personalegoder Copenhagen Business School, HD-R 

58 

Eksemplet understreger kun vigtigheden af, at såvel medarbejder som arbejdsgiveren er opmærksom på 

gældende rammer for sundhedsbehandling forud for iværksættelsen. For selv om det af virksomheden 

vurderes også at være i samfundets interesse, at et sundhedsprogram etableres, medfører det ikke 

automatisk skattefrihed. 

 

Sundhedsfaglig rådgivning givet af sygeplejesker til medarbejdere og deres børn, med håndtering af 

barns første sygedag og med håndtering af sygemeldinger generelt anses ifølge skatterådet som et 

skattefrit gode, der er omfattet af personalepleje.106 Endvidere ses nogle vaccinationer og 

sundhedsydelser sig omfattet af undtagelsen.    

 

6.5.1. Vaccination 

Hvis vaccination stilles til rådighed på arbejdspladen til medarbejderne, og den ikke er af væsentlig 

økonomisk værdi, som led i den almindelige personalepleje, er den omfattet af 

personaleplejefritagelsen. Skatterådet fandt således en influenzavaccination for skattefri for 

medarbejderne efter personaleplejefritagelsen.107 Vaccinationen skal dermed fysisk foregå på 

arbejdspladsen og ikke uden for virksomheden, ellers bør godet beskattes, medmindre godet er omfattet 

af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder jf. afsnit 6.3 eller bagatelgrænsen for mindre 

personalegoder jf. afsnit 6.5. 

 

6.5.2. Sundhedstjek 

Et sundhedstjek blev gjort skattefrit for medarbejderen første gang i ligningsrådets dom 

SKM2004.371.LR. Hver enkelt medarbejder gennemgik en undersøgelse på arbejdspladsen for 

blodtryk, blodsukker, højde, vægt og kolesterol med karakter af en visitation. Undersøgelsen ansås som 

en generel undersøgelse af personalet som led i den generelle personalepleje, hvorfor der ikke var tale 

om en lægelig behandling eller en helbredsundersøgelse.  

 

6.5.3. Forudsætninger for skattefrihed efter personalefritagelsen 

Hvis et sundhedstjek skal være omfattet af personalefritagelsen skal følgende 4 punkter være 

gældende:108 

 

1. Det skal være et led i den generelle personalepleje 

2. Det skal ikke have nogen væsentlig økonomisk værdi 

3. Det skal foregå i arbejdsgivers regi 

                                                 
 
106SKM2010.665.SR 
107SKM2012.195.SR 
108 DJL C.A.5.15.5 
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4. Det må ikke være så omfattende, at der i stedet er tale om en helbredsundersøgelse 

 

Hvis undersøgelserne har karakter af en egentlig lægelig behandling eller en helbredsundersøgelse, 

ville dette ikke være omfattet af personaleplejefritagelse og vil derfor være skattepligtig. Som eksempel 

på helbredsundersøgelser kan nævnes måling af lungefunktion, røntgen af lunger og elektrokardiografi 

og hjerte.109 

 

Grænsen mellem hvornår der er tale om en sundhedsordning eller en helbredsundersøgelse, kan 

nærmere belyses i SKM2011.58.SR. Et aktieselskab kunne tilbyde en sundhedsordning skattefrit, hvor 

sundhedsordningen indeholdt: spørgeskema vedr. alkohol, rygning, motion og stress, kost, 

livstidssamtale, måling af kolesterol, blodtryk og blodsukker, risikofaktorskema, resultatskema, 

urinprøve og body somposition analyse. I modsætning hertil var følgende skattepligtig for 

medarbejderne: lungefunktionsundersøgelse, objektiv undersøgelse, måling af blodprocent, konditest, 

EKG i hvile, blodprøve – prostata antigen, urinprøve for at undersøge tilstedeværelse af sukker og 

kernestoffer, generel undersøgelse af kroppen herunder øje- og øre undersøgelse, arbejds EKG, 

synstest, høreprøve m.m. 

 

Det er endvidere vigtigt, at ordningen tilbydes til alle medarbejdere hvis skattefrihed skal opnås. 

Såfremt en sundhedsordning bliver tilbudt til en begrænset medarbejdergruppe, vil denne ikke være 

omfattet af personalefritagelsen.110 

 

6.6. Undtagelse 5: Bagatelgrænsen for mindre personalegoder 

Sundhedsydelser er omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder. De gældende regler er 

omtalt i afsnit 3.2.3. Bagatelgrænsen på DKK 1.000 omfatter sundhedsydelser, der anses for rettet mod 

alment velvære som eksempelvis motion eller massage, men ikke sundhedsydelser der anses som 

behandling.111 Således er arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger og arbejdsgiverbetalte præmie for 

forsikringer, der dækker medarbejderens behandlinger, skattepligtig uden hensyn til bagatelgrænsen for 

mindre personalegoder. Sundhedsforsikringer betalt af arbejdsgiver er derfor ikke skattefri på trods af 

at præmien sammen med andre goder fra arbejdsgiveren ikke overstiger DKK 1.000.112Medarbejderen 

skal selvangive hvis de samlede personaleudgifter overstiger beløbsgrænsen. 

 

                                                 
 
109SKM2005.203.LR 
110SKM.2011.430.SR 
111RSMplus, L31 – Sundhedsforsikringer, d. 28.02.2012, Jørgen Tind Larsen 
112 Morgenavisen Jyllands-Posten, Så er det slut med en skattefri sundhedsforsikring, d. 07.01.2012 
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6.7.Er sundhedsordning en fordel? 

Eftersom reglerne for skattefrihed er ændret, er der nu tale om et gode af økonomisk værdi, såfremt 

arbejdsgiveren eksempelvis betaler en operation på et privathospital - en operation, som den ansatte 

ville have fået betalt af det offentlige, når det var hans/hendes tur på ventelisten.  

Det betyder, at der skal ske beskatning i henhold til SL § 4, se afsnit 3.1, af den skattepligtiges samlede 

årsindtægter, hvad enten indtægterne består af penge eller formuegoder af pengeværdi. Dette betyder, 

at alle former for indkomst er skattepligtig, medmindre der direkte i loven er hjemmel til at fritage et 

gode for beskatning. En forudsætning for beskatning i henhold til SL § 4 er nemlig, at der er tilflydt 

modtageren et gode af økonomisk værdi. Arbejdsgiver skal trække AM-bidrag og A-skat af værdien. 

Ophævelsen omfatter derfor også præmien for forsikringer, der dækker de pågældende behandlinger, 

samt ophævelse af fradragsret for selvstændig erhvervsdrivende for egne og for en medhjælpende 

ægtefælles sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger. Værdiansættelse af goder sker efter 

hovedreglen i LL § 16, se afsnit 3.3.  

 

Hvad angår sundhedsforsikringer, bliver medarbejderen skattepligtig af den præmie, som 

arbejdsgiveren betaler, men ikke af de behandlinger m.v., som forsikringsselskabet efterfølgende 

afholder udgifter til. Medarbejderen skal beskattes af værdien af den arbejdsgiverbetalte 

forsikringspræmie på det tidspunkt, udgiften afholdes af arbejdsgiver, og der er erhvervet ret til 

forsikringsydelsen.113 I lovforslaget er der taget hensyn til de tilfælde, hvor firmaordninger ikke følger 

kalenderåret, og i tilfælde hvor forsikringspræmien forudbetales for 2012. Ændringerne er først 

gældende for denne kreds for indkomståret 2013, der påbegyndes i 2012. Således skal medarbejderen 

ikke beskattes af den del, der strækker sig ind i 2012, da beskatningstidspunktet er 2011. 

Forsikringsselskaberne vil muligvis advisere præmieregulering, når AM-bidragspligt i tilknytning til 

indberetning af B-indkomst er opstået efter adviseringen om præmiens størrelse. Dermed vil den 

skattepligtige præmie for medarbejderen eventuelt blive større.  

 

Retspraksis er herefter, at medarbejderen beskattes af hele den samlede udgift, som arbejdsgiveren har 

ved en sundhedsbehandling, såfremt betingelserne for skattefrihed ikke er opfyldt - og det til trods for, 

at det offentlige rent faktisk har haft en besparelse herved. En besparelse i form af eksempelvis en 

frigjort plads på ventelisten, og hvad udgiften til operationen måtte have kostet i det offentlige. 

Arbejdsgiveren har ganske vist fradragsret for udgiften, hvorfor det offentliges besparelse reduceres 

med selskabsskatten. Men privathospitalets indtægt medfører også skattebetaling. Derudover forhøjes 

medarbejderens skattepligtige indkomst med det samlede beløb, hvilket betyder en skattebetaling på 

mindst 50 %. Det kan derfor diskuteres om den nye lovændrings hensigt på at skabe ligevægt i 

                                                 
 
113 Morgenavisen Jyllands-Posten, Så er det slut med en skattefri sundhedsforsikring, d. 07.01.2012 
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sundhedsvæsnet i stedet tilsigter inddragelse af skattekroner for medarbejdere. Ændringen er alt andet 

lige blevet en væsentlig ulempe for medarbejderen. 

 

Om en skattepligtig sundhedsudgift kan betale sig for medarbejderen afhænger selvfølgelig af den 

enkeltes situation, idet der er flere forhold, som der bør medtages i medarbejderens overvejninger, så 

som ventetider, medarbejderens lidelse og økonomiske situation herunder løn kontra sygedagpenge. 

Vælger medarbejderen at modtage et personalegode vil det give det samme skattemæssige resultat om 

medarbejderen får ordningen tegnet som bruttolønsordning eller kontanter, da arbejdsgivers betaling af 

disse goder er A-indkomst, og der betales AM-bidrag af beløbet. En sundhedsforsikring koster i 

gennemsnittet DKK 1.500 årligt ifølge Forsikring og Pension. Det betyder for medarbejderen, der 

modtager personalegodet, at han/hun nu beskattes gennemsnitlig DKK 700 om året. 

Såfremt medarbejderen ønsker en fordel i at modtage personalegodet skal han/hun bestræbe sig efter de 

skattefrie sundhedsydelser. 

 

7. Beskatning af gavekort (Marie) 

Det er blevet mere og mere populært, at give et gavekort som gave til sine medarbejdere, både i form af 

julegaver, men også interne konkurrencer m.m. Der hersker stor forvirring omkring hvordan et 

gavekort skal beskattes, og om det overhovedet skal beskattes. I det følgende er beskrevet situationer, 

der kan være med til at klargøre den tvivl der er inden for området. 

 

7.1. Lovgrundlag 

Som tidligere omtalt i kapitel 3, fremgår det af SL § 4, at alle indtægter af økonomisk værdi er 

skattepligtige, uanset om der er tale om kontanter eller naturalier. Som udgangspunkt vil en 

medarbejder derfor være skattepligtig efter SL § 4, af værdien af de økonomiske fordele, som 

vedkommende opnår i forbindelse med ansættelsesforholdet, hvad enten der er tale om kontanter eller 

naturalieydelser. Som beskrevet i afsnit 3.2.2 fremgår det af LL § 16, stk. 3, 3. pkt., at goder, herunder 

julegaver i form af naturalier, kun beskattes, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere 

arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på DKK 1.000. 

Alle gaver modtaget fra ens arbejdsgiver tæller som udgangspunkt med i beregningen af, om DKK 

1.000 grænsen er overskredet. For julegaver derimod gælder der det særlige, at julegaver på maksimum 

700 DKK ikke bliver beskattet, uanset om medarbejderen i løbet af året har modtaget goder og 

julegaver til en samlet værdi over 1.000 DKK. Er beløbsgrænsen overskredet, skal de andre smågoder 

medregnes med det fulde beløb i den skattepligtige indkomst, mens julegaven til en værdi af 
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maksimum 700 DKK ikke er beskattet. Dette svarer til den hidtidige gældende skattefrie beløbsgrænse 

for julegaver.114 

Det fremgår af SKAT’s juridiske vejledning, at hvis julegaverne/nytårsgaverne ydes som et gavekort 

eller kontanter, er gaverne skattepligtige, da det kan sammenlignes med en kontant gave og løn. Hvis 

gavekortet er udstedt til specifikke naturalier kan gavekortet være skattefrit.115Det må dog stadig ikke 

overskride DKK 700 grænsen for julegaver, og årligt 1.000 DKK for alle gaver der er modtaget af 

arbejdsgiver.  

 

7.2 Hvornår er et gavekort skattefri? 

I det følgende gives eksempler fra praksis hvor gavekort ikke bliver beskattet.  

 

I SKM2009.302.LSR fandt Landsskatteretten, at det faktum, at den ansatte havde adgang til at vælge 

mellem et nærmere bestemt antal gaver, som på forhånd var betalt og udvalgt af arbejdsgiveren, ikke 

ændrer ved, at der er tale om, at den ansatte modtager en naturaliegave. Der blev herved lagt vægt på, at 

udvalget af gaverne var bestemt af arbejdsgiveren, og at gavebeviset ikke kunne ombyttes eller 

refunderes. Endvidere adskilte konceptet sig ikke væsentligt fra den situation, hvor arbejdstageren kan 

vælge mellem et nærmere antal gaver. Landsskatteretten fandt ligeledes, at medarbejderen modtog en 

naturaliegave, selvom medarbejderen kunne udvælge gaven hos en udbyder på nettet som 

arbejdsgiveren havde valgt. 

 

I SKM2010.515.SR bekræftede Skatterådet, at en julegave i form af gavebevis på maks. DKK 700, 

som kunne anvendes på en bestemt navngiven restaurant, ikke ville være skattepligtigt for de ansatte. 

Der var tale om et gavebevis, der alene kunne anvendes til dagens 3 retters menu eller til én af tre på 

forhånd af arbejdsgiver sammensatte tre-retters menuer. Gavebeviset var endvidere personligt og kunne 

ikke indløses til kontanter eller til andre retter/produkter fra den pågældende restaurant. 

 

Endelig har Skatterådet 26. oktober 2011 offentliggjort 3 bindende svar vedrørende julegaver, 

jf.SKM2011.677.SR, SKM2011.678.SR og SKM2011.679.SR hvor gavekort ikke skal 

beskattes.Specielt skal fremhæves afgørelsen i SKM2011.677.SR, hvor Skatterådet bekræftede, at en 

medarbejder kunne modtage et oplevelsesbevis-hotelopholdfra arbejdsgiver som julegave, uden at den 

pågældende medarbejder bliver indkomstskattepligtig deraf. Skatterådet vurderede, at et 

oplevelsesbevis, der giver adgang til et hotelophold for 2 personer inkl., morgenmad, som ikke kan 

konverteres til en anden ydelse, ikke kan omveksles til kontanter, og som har en gyldighed på et år, kan 

                                                 
 
114 DJV 2012. C.A.5.5 
115 DJV 2012. C.A.5.5 
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sidestilles med en naturaliegave. Det forhold, at de ansatte i en virksomhed kunne afvikle gaven på ca. 

50 forskellige hoteller, ændrede ikke herved. 

 

7.3 Hvornår er et gavekort skattepligtig? 

Som beskrevet tidligere er hovedreglen, at gaver i form af kontanter, gavekort og lignende sidestilles 

med almindelig lønindkomst jf. SL § 4 stk. 1, litra c, men der kommer flere og flere undtagelser hvad 

angår beskatning af gavekort, hvilket er med til at skabe forvirring omkring området. 

 

I SKM2012.193.SRfandtSkatterådet, at lønmodtagere, der som julegave fra deres arbejdsgiver 

modtager et åbent gavekort fra A A/S til en værdi på op til DKK 700, skal beskattes heraf. Skatterådet 

lagde vægt på, at gavekort fra A i henhold til selskabets egen hjemmeside giver adgang til en bred vifte 

af gaver i form af mad, drikke, restaurationsbesøg, kro- og hotelophold, diverse former for wellness, 

adgang til diverse sportsaktiviteter m.m. Skatterådet bemærkede dernæst, at de ansatte i øvrigt får en 

mulighed for at supplere op og lægge flere oplevelsesgavekort sammen, hvis oplevelsesgavekortets 

beløb er mindre end den oplevelse modtageren ønsker. Selv om beviset i intet tilfælde helt eller delvist 

kan konverteres til kontanter, vurderede Skatterådet, at gavebeviset i dette tilfælde reelt kan sidestilles 

med kontanter, idet det eneste, der begrænser de ansattes valgmuligheder, er begrænsninger i spørgers 

udbud/assortiment. 

 

7.4 Hvad kunne fremtiden være indenfor beskatning af gavekort? 

Man kan undre sig over at beskatningen af gavekort er så hård i Danmark, når man kigger på vores 

nabolande Norge og Sverige. 

 

Ifølge det svenske Skatteverket's hjemmeside, sker der i Sverige ikke beskatning af julegaver mv. i 

form af gavekort. Den eneste forudsætning herfor er, at gavekortet ikke kan ombyttes til kontanter. 

Som appendix er indsat udskrift fra det svenske Skatteværkets hjemmeside vedrørende en afgørelse, 

hvor spørgsmålet netop gik på, om gavekort kan sidestilles med penge. Følgende fremgår bl.a. af 

afgørelsen: 

"Av 11 kap. 14 § andra stycket IL fram går att skattefriheten inte gäller om en gåva lämnas i pengar. 

Denna nya materiella bestämmelse har inte kommenterats i förarbetena tull inkomstskattelagen. 

Skatteverket anser att en gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar omfattas av 

skattefriheten i 11 kap. 14 § IL om övriga förutsättningar för skattefrihet i lagrummet är uppfyllda." 

 

Følgende fremgår af den norske Skatteetatens Lignings-ÅBC punkt 2.1.1 om skattefri gaver fra 

arbejdsgivere: 
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"Visse gaver fra arbeidsgiver er skattefrie etter rammer og beløpsgrenser fastsatt av 

Finansdepartementet, jf. FSFIN 5-15-1. Skattefritaket omfatter gaver til så vel ansatte som 

styremedlemmer. Skattefriheten for gaver til ansatte er betinget av at gave eller premie for forslag og 

forbedringer, er ledd i en generell ordning i bedriften. Gaven må i utgangspunktet bestå av en 

naturalytelse. Gavekort som ikke kan løses inn i kontanter, likestilles med gaver ytet i form av 

naturalytelser. Det samme gjelder gaver som i utgangspunktet består i penger, men hvor den ansatte 

leverer kvittering til arbeidsgiveren for kjøpet av gaven."116 

 

Som det beskrives er forudsætningen for at et gavekort ikke beskattes i Norge og Sverige, at det ikke 

kan ombyttes til kontanter, hvilket gavekort heller ikke kan i Danmark. Så burde et gavekort ikke skulle 

beskattes lige som en almindelig gave, og falde ind under den omtalte DKK 1.000 grænse?Derfor 

kunne et forslag til lovændring være at åbne op for denne mulighed i Danmark, således at gavekortet 

kan falde ind under de almindelige regler efter LL § 16. Ændringen ville medføre mindre administrativ 

byrde for arbejdsgiver og medarbejder i forhold til beskatning. 

 

Som reglerne er nu,er det kun en fordel for en medarbejder at modtage et gavekort hvis det ikke skal 

beskattes. Undtagelserne til hovedreglen er mange, og hvis gavekortet ikke giver for mange valgfri 

muligheder skal det ikke beskattes. Som beskrevet tidligere er et gavekort til et hotelophold inkl. 

morgenmad ikke skattepligtigt, heller ikke hvis man frit kan vælge mellem 50 forskellige hoteller. Men 

hvis en medarbejder modtager et gavekort til en gavekortportal og frit kan vælge blandt fx 100 

forskellige gavekort er gavekortet skattepligtigt. Også selvom det ikke kan ombyttes til kontanter. Det 

virker ikke som en helt fair afgrænsning, da gavekortene jo netop ikke kan ombyttes til kontanter. 

 

8. Bruttolønsordninger (Marie) 

8.1 Grundlæggende om bruttolønsordninger 

Bruttolønsordninger betegner ordninger, hvor løn i goder finansieres ved en nedgang i medarbejderens 

almindelige kontantløn, eller dele heraf, såsom bonus eller pension. Begrebet lønomlægning er mere 

dækkende, men i dette afgangsprojekt bruge betegnelsen ”bruttolønsordning” i stedet.  

En bruttolønsordning er en aftale, der indgås mellem en medarbejder og en arbejdsgiver, hvor 

medarbejderen accepterer en bruttolønsnedgang mod at få en eller flere personalegoder stillet til 

rådighed. En bruttolønsordning er altså en måde at finansiere goderne på. Medmindre godet er 

skattefrit, har det fortsat en skattemæssig konsekvens hos medarbejderen, selvom det er finansieret med 

en bruttolønsordning.117 

                                                 
 
116SKM2012.193.SR 
117 Beierholm, Personalegoder, skatte- og momsforhold, 21. juni 2011  
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Som udgangspunkt har arbejdsgiver og medarbejder aftalefrihed, og kan derfor aftale, at en fremtidig 

kontantløn skal være lavere, ligesom de kan aftale at en del af lønnen fremover skal bestå af goder. Når 

SKAT vurderer en aftale om lønomlægning, er det SKAT der skal afgøre om aftalen er gyldig og ikke 

er i strid med skatteretlige regler og principper. Det skal ligeledes vurderes, om lønnens 

sammensætning reelt er ændret, eller om det er betaling af et rent privat gode. Da personalegoder går på 

tværs af skellet mellem det private og det erhvervsmæssige, kan det være svært at afgøre. Når goderne 

bliver finansieret ved en bruttolønsordning, og dermed nedgang i lønnen, bliver skellet mellem det 

private og det erhvervsmæssige yderligere sløret.118 

 

Som udgangspunkt kan alle personalegoder indgå i en bruttotrækordning, under forudsætning af at 

visse betingelser er opfyldt. Nærmere herom i afsnit 8.2. Dette gælder dog ikke for rejse- og 

kørselsgodtgørelse jf. LL § 9, stk. 4. 

 

8.2 Betingelser for anvendelse af bruttolønsordningen 

Skatteministeriet har opstillet tre generelle betingelser for at en bruttolønsordning kan anvendes. Hvis 

ordningen bliver tilsidesat af skattemyndighederne, bliver medarbejderen skattepligtig af naturalierne i 

ordningen. 

De tre generelle betingelser119 er: 

 Aftalen om omlægning af lønnen skal være civilretlig gyldig. 

1. Aftaletidspunktet, hvor der sker ændring i lønnens sammensætning, skal ligge før det tidspunkt, 

hvor man får ret til den løn, som aftalen vedrører. 

2. Aftalen om lønomlægning må ikke reelt indebære en modregning i bruttolønnen i strid med 

KSL § 46, stk. 3. 

 

Ad 1) Der er ingen lovregler, der direkte regulerer området for bruttolønsordninger, men nogle 

lovregler kan have indflydelse på om aftalen mellem medarbejder og arbejdsgiver er gyldig.  

 

Hvis ikke de almindelige aftaleretlige regler og principper er overholdt, kan det medføre at aftalen 

anses som ugyldig. Hvis aftalen anses for gyldig efter de civilretlige regler, vil den være bindende for 

begge parter. Er aftalen derimod ugyldig vil den ikke være bindende for nogle af parterme. 

 

Arbejdsgiver og lønmodtager kan således være bundet af en overenskomst, der ikke kan aftales 

ændringer i, og derfor kan parterne ikke indgå aftale om en bruttolønsordning. Hvis en overenskomst 
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119 DJV 2012 C.A.5.1.7.3.1 
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forhindrer lønmodtager og arbejdsgiver i at indgå en bruttolønsaftale, vil skattemyndighederne ikke 

godkende aftalen skattemæssigt. 

 

En sådan problemstilling har SKAT taget stilling til i SKM2008.710.SR, som omhandler en 

medarbejderobligationsordning kombineret med en kontantlønnedgang. Her er det reglerne omkring en 

lønomlægning der bliver kigget på, og ikke reglerne omkring medarbejderobligationer.Selskabet der 

overvejede at benytte en bruttolønsordning, havde medarbejdere med forskellige overenskomster, og 

for de fleste af disse overenskomster var det muligt at lave en aftale om en kontantlønnedgang mod 

tildeling af medarbejderobligationer.Dog var der to fagforeninger, som ikke ville indgå en sådan aftale, 

hvilket betød at medarbejderne som var omfattet af disse overenskomster ikke kunne deltage i 

ordningen. Selskabet var af den ordning, at de stadig kunne tilbyde bruttolønsordningen til de 

resterende medarbejder, da de fagforeninger der ikke vil indgå aftalen kun udgjorde 3 % af de ansatte. 

Ved at benytte disse fagforeninger havde medarbejderne selv valgt at stå udenfor ordningen, og dermed 

ikke få mulighed for at deltage i medarbejderobligationsordningen. Ordningen blev dog ikke accepteret 

af SKAT, og i sin begrundelse blev der lagt vægt på, at nogle medarbejdere var omfattet af en 

overenskomst, som ikke kunne rumme den ændrede vederlagsaftale, hvorfor den betingelse for at 

godkende en bruttolønsordning ikke var opfyldt. Det var altså udenfor betydning at det kun var en lille 

procentdel af medarbejderne der ikke kunne deltage i ordningen. Skatterådet var dog ikke enig i 

SKAT’s indstilling og begrundelse. Efter Skatterådets vurdering var betingelsen for skattefritagelsen 

efter LL § 7A, at adgangen til at erhverve obligationer skal stå åben for alle ansatte i virksomheden, 

opfyldt. Skatterådet mente endvidere, at de betingelser som skal opfyldes, for at en bruttolønsordning 

kan anerkendes med skattemæssig virkning, var opfyldt for medarbejdere, der valgte at deltage i 

medarbejderobligationsordningen. Dermed blev der set bort fra de 3 % der ikke havde mulighed for at 

deltage i ordningen som følge af deres overenskomst. Ordningen blev altså godkendt.120 

 

Det, at aftalen skal være civilretlig gyldig, gælder uanset om man er ansat efter en kollektiv 

overenskomst eller på en individuel kontrakt. Udover overenskomster og lokalaftaler kan der være 

andet der sætter grænser for hvad arbejdsgiver og medarbejdere kan aftale. Det kan blandt andet være 

lovgivning, såsom bekendtgørelser der begrænser medarbejdere i at forhandle deres løn. I 

SKM.2009.419.SR afgjorde lovgivningen, at medarbejderne ikke havde ret til at forhandle deres løn, 

og derfor kunne der ikke laves bruttolønsordninger. 

 

Ad 2) Denne betingelse medfører, at der skal foreligge en bindende aftale mellem arbejdsgiver og 

medarbejder om en ændring i lønnen, inden bruttolønsordningen kan træde i kraft. Der ses på 
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aftaletidspunktet, som er det tidspunkt der indgås en bindende aftale, samt retserhvervelsestidspunktet 

for at vurdere om betingelsen er overholdt.  

Denne betingelse giver sjældent anledning til problemer, da det er de færreste medarbejdere der vil 

acceptere en lønnedgang, uden det på forhånd er aftalt med arbejdsgiveren.  

Der hvor betingelsen kan skabe problemer er tilfælde, hvor der er tale om bonus, pension eller en anden 

speciel løndel, som bliver ændret til et gode. Fx skal aftaletidspunktet ligge før det tidspunkt, hvor 

bonussen er retserhvervet. Er der tale om en bonus der løbende erhverves ret til, er det nødvendigt at 

aftalen om at bonussen skal konverteres til et gode, indgås før medarbejderen har erhvervet ret til den 

første del af bonussen. Derfor bør det allerede aftales, ved fastsættelse af bonusaftalen, om bonussen 

skal konverteres til et gode. 

 

I SKM2011.204.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at en massageordning der indebar en 

kontantlønnedgang, var skattefri for medarbejderne. Grunden hertil var, at medarbejderne blev trukket 

af en allerede retserhvervet løn. I sagen oplyste spørger, at ordningen løb fra 1/9-2011 til 31/8 2011, og 

der var udarbejdet tillæg til kontrakter hvori der var oplyst at bruttolønnen ville blive sænket med DKK 

300 pr. måned i den nævnte periode.Spørger fik først fakturaen for massageordningen i december, og i 

decemberlønnen blev der trukket 4 x DKK 300 for ordningen. På det grundlag tilsidesatte Skatterådet 

bruttolønsordningen, da pengene blev trukket af allerede retserhvervet løn.  

Ligeledes afviste Skatterådet i SKM2010.261.SR, at en ordning hvor en andel af en kontant bonus 

skulle ændres til medarbejderaktier, ikke kunne godkendes som bruttolønsordning, da medarbejderne 

allerede havde erhvervet ret til bonussen, inden det blev aftalt at ændre en del af bonussen til 

medarbejderaktier. Medarbejderne havde erhvervet ret til deres bonus i 2008, da det var på grundlag af 

deres arbejdsindsats dette år, at bonussen skulle udbetales. Først ved udbetalingen i 2009 blev 

medarbejderne orienteret om, at en del af deres bonus, ville blive konverteret til medarbejderaktier.  

 

Ad 3) Denne betingelse stiller krav om, at man ikke finansierer naturalier via løntilbageholdenhed for 

allerede oppebåret løn før A-skat. Det vil være i strid med KSL § 46, stk. 3 der foreskriver, at 

indeholdelsen af A-skat i A-indkomsten går forud for andre krav mod den pågældende A-indkomst, 

herunder modkrav fra den indeholdelsespligtige. Det er som regel arbejdsgiver der er den 

indeholdelsespligtige, da det er herfra A-indkomsten udbetales.121Arbejdsgiver må derfor ikke reducere 

medarbejderens løn før A-skat er fratrukket. 

Aftalen om nedgang i bruttolønnen skal altså være reel, og der må derfor ikke være tale om betaling af 

et privat gode af ubeskattede midler. Hvis det er betaling af et privat gode, er finansieringen over 

                                                 
 
121 DJV 2012 C.A.5.1.7.3.5.1. 
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bruttolønnen i strid med KSL § 46, stk. 3 da det er en uretmæssig modregning i allerede erhvervet 

kontantløn. Medarbejderen bliver derfor skattepligtig af beløbet. 

 

Der kan ikke opstilles en udtømmende liste over forhold der kan komme i betragtning når ovenstående 

skal vurderes. Alt hvad der er egnet til at belyse de faktiske forhold kan indgå i vurderingen. 

 

8.3. Vurdering om bruttolønsordning er betaling af et privat gode 

Det er typisk følgende punkter, der er relevante at tage i betragtning når det skal vurderes om en 

bruttolønsordning reelt er betaling af et privat gode:122 

 

A: Er lønnedgangen uafhængig af eventuelt varierende udgifter? 

B: Hvor lang tid varer lønnedgangen? 

C: Fremgår ændringen i lønnen som et fradrag på lønsedlen? 

D: Er godet stillet til rådighed af arbejdsgiveren? 

 

Ad A) Om lønnedgangen er uafhængig af eventuelt varierende udgifter betyder, at 

kontantlønnedgangen skal være ens gennem hele den periode hvor bruttolønsordningen løber. Det er 

ikke en betingelse at nedgangen i lønnen svarer til arbejdsgiverens reelle udgift. Arbejdsgiveren må dog 

ikke ændre i bruttolønsaftalen hvis prisen på godet stiger. 

I SKM2006.289.SR afgjorde Skatterådet at modregning i bruttolønnen var i strid med KSL § 46, stk. 3. 

En arbejdsgiver gav sine medarbejdere mulighed for at modtage en massage/ zoneterapibehandling pr. 

person hver måned. Hvis medarbejderne ønskede yderligere behandling, skulle de selv betale for dette. 

Spørgsmålet var, hvorvidt det var muligt at finansiere behandlinger ud over den første gratis behandling 

gennem en ændret vederlagsaftale, hvor medarbejderne skulle trækkes i bruttolønnen. Da nedgangen af 

kontantlønnen afhang af det faktiske forbrug, og blev anset som en betaling af et privat gode, 

godkendte Skatterådet ikke bruttolønsordningen. 

 

Ad B) Der vil ikke være tale om en reel ændring af lønnens sammensætning, hvis en medarbejder får 

en kortvarig nedgang i bruttolønnen mod at modtage et gode. Det vil indikere, at der er tale om en 

betaling af et privat gode med ubeskattede midler, og det vil ikke blive godkendt af SKAT som en 

bruttolønsordning, da det strider imod KSL § 46, stk. 3. 

 

Tidligere hed betingelsen, at en bruttolønsordning skulle vare en hel overenskomstperiode, men da en 

overenskomstperiode kan vare 3-4 år, er der lavet en tommelfingerregel om, at ordningen minimum 

                                                 
 
122 DJV 2012 C.A.5.1.7.3.5.2.1. 
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skal vare i 12 måneder. Grunden til at det er 12 måneder er, at de ansatte typisk forhandler løn årligt, og 

i den forbindelse har mulighed for at indgå bruttolønsaftaler.123 

En bruttolønsordning, der er aftalt på et andet tidspunkt end ved den sædvanlige lønforhandling, vil 

blive accepteret såfremt der er en tilstrækkelig relevant begrundelse for den ekstraordinære 

lønforhandling. Det kan blandt andet være ved nyansættelser, hvor medarbejderen skal deltage i 

allerede etablerede ordninger, eller i tilfælde hvor et gode ikke længere kan stilles til rådighed på grund 

af udefrakommende omstændigheder, som hverken medarbejder eller arbejdsgiver har indflydelse på. 

 

I januar 2012 har PWCudsendt en skrivelse om, at man bør overveje hvornår bruttolønsaftaler indgås. 

Indtil nu har det ikke været fuldstændig klart, om selve tidspunktet for indgåelsen af 

bruttolønsordningen havde nogen betydning for, om aftalen kunne blive godkendt af SKAT. 

Skatterådet har imidlertid i et nyt bindende svar tilkendegivet, at selve aftaletidspunktet også indgår ved 

vurdering af om en bruttolønsordning opfylder de skatteretlige betingelser. I afgørelsen nævner 

Skatterådet, at det er en forudsætning, at aftalerne om lønomlægning indgås på et tidspunkt, hvor der i 

øvrigt kan forhandles løn i henhold til den enkelte medarbejders kontrakt. Hvis der ikke er aftalt et fast 

lønforhandlingstidspunkt, forudsættes det, at aftalen skal indgås på et ”sædvanligt tidspunkt”. Det 

bindende svar er derfor en klar indikation af, at SKAT kunne anse det som en gyldighedsbetingelse, at 

bruttolønsaftalen er indgået i forbindelse med lønforhandlinger. I givet fald kan der ikke indgås aftaler 

vilkårligt i løbet af året, men kun i forbindelse med de faste lønaftaler. 

Dette kan potentielt skabe problemer for mange virksomheder, hvor der i dag ikke er nogen 

sammenhæng mellem lønforhandlinger og bruttolønsaftaler. 

Det er dog endnu ikke set, at SKAT har afvist at godkende ordninger alene på grund af det, hvorfor der 

ikke er anledning til bekymring over eksisterende ordninger. Fremover bør virksomheder dog overveje 

at planlægge bruttolønsaftaler i forbindelse med lønforhandling.124 

 

I SKM2010.56.SR ønskes det oplyst, om en del af en MBA uddannelse kunne finansieres via en 

bruttolønsordning. Spørger oplyste at der ville ske en reduktion i bruttolønnen i månederne september – 

december 2009, altså 4 måneder. Normalt havde medarbejderen ret til lønforhandling 1 gang årligt, 

nemlig 1. juni hvert år. Skatterådet afviste at denne uddannelse kunne finansieres via en 

bruttolønsordning, da det blev betragtet som et usædvanligt tidspunkt, at medarbejderen havde 

forhandlet lønnen, og det blev derfor anset som om, at denne lønforhandling kun blev afholdt med 

henblik på at benytte sig af LL § 31, omkring skattefri uddannelse.Skatterådet godkendte ikke 

                                                 
 
123 DJV 2012 C.A.5.1.7.3.5.2.3. 
124www.pwc.dk – overvej, hvornår bruttolønsaftalen indgås. Udsendt januar 2012 
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bruttolønsordningen, da situationen blev betragtet som betaling af et privat gode med ubeskattede 

midler. 

 

I SKM2010.546.SR afgjorde Skatterådet ordninger med en varighed under 12 måneder kan godkendes, 

men det er den konkrete situation der er afgørende for om varigheden af lønnedgangen kan anses for 

reel. I denne sag ønskede arbejdsgiver at stille fri bolig til rådighed for medarbejderne, der havde 

ansættelsesaftaler af forskellig varighed. Selv om bruttolønsordningen kun gjaldt over perioder på 

mellem 3 og 6 måneder, blev ordningen godkendt at skatterådet.Det er altså muligt at få en 

bruttolønsaftale godkend selvom varigheden er under 12 måneder, men det afhænger af den konkrete 

situation. Medarbejdere, der har sæsonarbejde eller lignende, har højst sandsynligt mulighed for at 

indgå en sådan aftale. 

 

Ad C) Hvis opstillingen på lønsedlen viser, at der sker et fradrag i bruttolønnen, peger det hen imod at 

lønnedgangen er i strid med KSL § 46, stk. 3, og vil derfor anses som ugyldig. Der skal i stedet indgås 

en skriftlig aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver om, at medarbejderen alene har krav på den 

lavere løn, mod at der stilles et gode til rådighed.125 

 

Ad D) Hvis et gode er givet til en medarbejder til eje, og altså ikke er stillet til rådighed af 

arbejdsgiveren, så vil lønnedgangen betragtes som betaling af et privat gode med ubeskattede midler. 

Ydermere er det væsentligt at se på, hvem der er forpligtet overfor udbyder. Hvis det er medarbejderen 

selv, der er forpligtet, indikerer det, at det er medarbejderen der er kontraktpart med tredjemand. Derfor 

er det vigtig, at det er arbejdsgiveren der indgår aftalen om det pågældende gode med udbyderen af 

godet. 

Der kan være enkelte tilfælde hvor SKAT vil godkende, at medarbejderen selv har indgået aftalen med 

udbyderen. Nogle uddannelsessteder kræver, at det er den studerende selv der er kontraktpart med 

uddannelsesstedet. Det er derfor i praksis accepteret, at godet er stillet til rådighed af arbejdsgiver, 

selvom det er medarbejderen der er kontraktpart med uddannelsesstedet. Medarbejderen skal dog være 

frataget friheden til at disponere over de penge, der bliver ført fra arbejdsgiver til uddannelsesstedet. 

Hvis arbejdsgiver refunderer udgifter telefoni og sundhedsforsikring til medarbejderen, ville dette 

ligeledesblive sidestillet med, at godet er stillet til rådighed af arbejdsgiver.126 

 

                                                 
 
125 DJV 2012 C.A.5.1.7.3.5.2.4. 
126 DJV 2012 C.A.5.1.7.3.5.2.5. 
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I SKM2007.264.SR havde medarbejderen allerede betalt den uddannelse der skulle finansieres ved en 

bruttolønsordning. Her havde medarbejderen dispositionsfrihed over pengene, og ordningen blev derfor 

ikke godkendt. 

 

8.4. Fordele ved en bruttolønsordning 

Der er fordele både for medarbejder og arbejdsgiver når der indgås aftaler om bruttolønsordninger. 

Hvis udgiften svarer til lønnedgangen får arbejdsgiver ikke yderligere udgifter ved at stille de aftalte 

goder til rådighed for medarbejderen. Samtidig får medarbejderen skatten til at finansiere en del af 

udgiften.127Dog kan det dog være en administrativ byrde for arbejdsgiveren, da der som beskrevet er 

mange regler og betingelser at tage hensyn til.  

Når sådanne ordninger overhovedet er interessante skyldes det, som før nævnt, skattereglerne. Mens 

pengeløn altid beskattes krone for krone, så er det ikke alle personalegoder, som beskattes med et beløb 

svarende til værdien af godet. Nogle goder beskattes således med et mindre beløb, og for disse goder er 

en bruttolønsordning en fordel for medarbejderen. 

 

Inden for de seneste år er bruttolønsordninger blevet voldsomt populære, men politiske indgreb mod 

visse personalegoder, som fx multimedier, har dog begrænset udbredelsen. Hvis medarbejderen i 2012 

indgår en bruttolønsaftale med arbejdsgiver om, at få stillet en computer til rådighed, medregnes et 

beløb svarende til 50% af udstyrets nypris ved opgørelsen af en skattepligtige indkomst i det eller de 

indkomstår, hvor udstyret er til rådighed. Hvis udstyret kun har været til rådighed en del af året, 

nedsættes den skattepligtige værdi forholdsmæssigt.Medarbejderen skal altså beskattes af 50% af 

nyprisen på en computer hvert år computeren er til rådighed, hvis de vælger at lave en bruttolønsaftale 

omkring det i 2012. Sammenlignet med de bruttolønsaftaler man kunne lave da 

multimediebeskatningen gjaldt før 2012, hvor man ikke skulle beskattes yderligere end de DKK 3000 

årligt, er denne nye regel en klar forringelse af medarbejderens fordel, og mulighed for at få fornyet IT-

udstyr over en bruttolønsordning. 

Som beskrevet i afsnit 5.4 er der lavet en overgangsregelfor computere i bruttolønsaftaler der er indgået 

før 2012. 

 

I nedenstående afsnit beskrives de personalegoder det fortsat kan være interessant at etablere som 

bruttolønsordninger.128 

 

                                                 
 
127 Beierholm, Personalegoder, skatte- og momsforhold, 21. juni 2011 
128www.bdo.dk – værd at vide om bruttolønsordninger 2012 



Beskatning af personalegoder Copenhagen Business School, HD-R 

72 

8.4.1. Fri bil i bruttolønsordning 

Dersom en medarbejder indgår en aftale med sin arbejdsgiver om at få fri bil mod tilsvarende at gå ned 

i løn vil besparelsen afhænge af, 1) hvor stor en lønreduktion brutto arbejdsgiver kræver mod at stille 

fri bil til rådighed, 2) hvor stor skattebesparelsen bliver heraf, og 3) hvor meget det vil koste 

medarbejderen tilsvarende at køre i egen bil. Som tidligere beskrevet i afsnit 4.7. er det som 

tommelfingerregel først en fordel at modtage fri bil, hvis den private kørsel er væsentlig større end den 

erhvervsmæssige kørsel, da det påvirker udgiften på bilen i form af kørselsgodtgørelse, 

brændstofsudgifter mv. 

 

Benyttes eksemplet i bilag 11.5,hvor arbejdsgiver ikke pådrages omkostninger mod at stille fri bil til 

rådighed, har medarbejderen følgende økonomisk konsekvens: 

 

Sparet udgift til fri bil efter skat 12.222 

Mistet nettoløn:  

Lønnedgang brutto 28.181 

Sparet skat af lønnedgang129 -13.324 

Mistet nettoløn                         14.857 -14.875 

Skat af fri bil -24.418 

Nettotab for medarbejderen 27.053 

 

I dette eksempel vil det derfor ikke være en fordel for medarbejderen at indgå en aftale om fri bil over 

bruttolønsordning, da medarbejderens udgifter privat er væsentlig lavere end ved fri bil. 

 

8.4.2. Fri telefon og datakommunikation i bruttolønsordning 

Som beskrevet i afsnit 5.2dækker fri telefon de tilfælde, hvor arbejdsgiveren betaler for en telefon, som 

medarbejdere anvender til privat telefoni. Det kan være en mobiltelefon, en fastnet eller begge dele. 

Uanset om arbejdsgiveren betaler for en eller flere telefoner beskattes medarbejderen af et fast beløb på 

DKK 2.500 årligt. Hvis den udgift som arbejdsgiver betaler,overstiger dette beløb er en 

bruttolønsordning en fordel hvilket også bliver belyst i nedenstående eksempel. 

 

Enarbejdsgiverbetalt bredbåndsforbindelse til hjemmet er helt skattefri, hvis medarbejderen via 

forbindelse har adgang til arbejdsgivers netværk, hvilket også er beskrevet i afsnit 5.5. Dette gør at en 

bruttolønsordning omkring dette gode er særlig interessant. Dette gælder dog også selvom 

medarbejderen ikke har adgang til arbejdsgivers netværk, idet godet i så fald skal beskattes på samme 

                                                 
 
129 47,28 % af DKK 28.181 
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måde som fri telefon, altså DKK 2.500 årligt, hvilket normalt vil være mindre end den faktiske udgift. 

Hvis arbejdsgiveren både betaler for en privat telefon og for en bredbåndsforbindelse, bliver fordelen 

endnu større, da der i så fald kun sker beskatning hos medarbejderen for DKK 2.500 årligt, idet 

goderne i skattemæssig henseende anses som et fælles gode. 

 

Eksempel: 

En medarbejder har årlige udgifter på DKK 10.000 til privat telefoni og bredbånd. Der etableres en 

bruttolønsordning, hvor arbejdsgiver betaler regningerne, og medarbejderens løn nedsættes tilsvarende. 

Dette har følgende økonomiske konsekvenser for medarbejderen, som betaler topskat og derfor har en 

marginalskat på 56 % (afrundet). I de følgende eksempler bruges denne marginalskatfor at simplificere 

beregningerne: 

 

Sparet udgift til privat telefoni og bredbånd 10.000 

Mistet nettoløn: 

Lønnedgang brutto 10.000 

Sparet skat af lønnedgang130 -5.600 

Mistet nettoløn 4.400 - 4.000 

Skat af fri telefon og fri bredbåndsforbindelse131 - 1.400 

Nettofordel for medarbejderen 4.200 

Medarbejderen sparer altså DKK 4.200 årligt ved at indgå en bruttolønsaftale om telefoni og bredbånd. 

Beskrevet på en anden måde sparer medarbejderen altså skatten af de 10.000 som er udgift til telefoni 

m.m. fratrukket skat af fri telefon.((10.000 – 2.500) x 0,56 = 4.200).  

 

8.4.3. Sundhedsordninger i bruttolønsordning 

Hvis en medarbejder vælger at få en sundhedsordning igennem en bruttolønsaftale vil der ikke være en 

økonomisk effekt heraf hvis nettolønnen svarer til 100 fratrukket marginalskat, da det er hele 

sundhedsudgiften som skal beskattes jf. kapitel 6. 

Den økonomiske konsekvens er belyst i følgende eksempel for en sundhedsforsikring:  

 

Sparet udgift ved sundhedsforsikring132 2.996 

Mistet nettoløn: 

Lønnedgang brutto 2.996 

Sparet skat af lønnedgang -1.678 

                                                 
 
130 56 % af DKK 10.000 
131 56 % af DKK 2.500 
132 Udgift til Sygesikring Danmark gruppe 2 
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Mistet nettoløn 1.318 -1.318 

Skat af sundhedsordning -1.678 

Nettofordel for medarbejder 0 

 

Det vil derfor kun være en fordel for medarbejderen at indgå denne form for aftale, hvis arbejdsgiver 

kan tegne en ordning der er væsentlig bedre end medarbejderen selv. Tegner medarbejderen en 

sundhedsordning for forebyggelse af arbejdsskader, fx massage, er denne ordning jf. afsnit 6.2.2 ikke 

skattepligtig. Den økonomiske situation for medarbejderen vil hermed få følgende udfald: 

 

Sparet udgift ved massageordning133 6.000 

Mistet nettoløn: 

Lønnedgang brutto 6.000 

Sparet skat af lønnedgang -3.360 

Mistet nettoløn 2.640 -2.640 

Nettofordel for medarbejder 3.360 

 

 

8.4.3. Øvrige personalegoder der med fordel kan anvendes i en bruttolønsordning 

Pendlerkort og brobizz kan også være interessante i en bruttolønsaftale. Medarbejderne beskattes ikke, 

hvis arbejdsgiveren yder fri befordring mellem hjemmet og arbejdspladsen. Det er dog en betingelse, at 

medarbejderen i så fald ikke på sin selvangivelse tager befordringsfradrag for strækningen. I mange 

tilfælde er befordringsfradraget langt mindre end den faktiske udgift, og i sådanne tilfælde kan en 

bruttolønsordningvære en fordel. 

En arbejdsgiverbetalt avis, der i overvejende grad er ydet af hensyn til arbejdet, er skattefri, hvis den 

sammen med evt. andre goder kan holdes inden for den særlige bagatelgrænse på DKK 5.500 årligt. I 

så fald vil avisen med fordel kunne indgå i en bruttolønsordning.Som før beskrevet kan det være svært 

at afgøre hvornår et gode, er betaling af et privat gode da skellet mellem det private og 

erhvervsmæssige bliver yderligere sløret når godet finansieres via en bruttolønsordning. Tager man fx 

avis eksemplet ovenfor kan man diskutere hvorfor medarbejderen skal finansiere det via en 

bruttolønsordning hvis det er ydet af hensyn til arbejdet. Arbejdsgiveren burde vel betale denne udgift 

hvis det er ydet af hensyn til arbejdet. Det at det bliver finansieret via en bruttolønsaftale gør at der 

bliver tvivl om, om det er betaling af et privat gode. Hvis SKAT mener det er betaling af et privat gode 

skal det beskattes. 

En arbejdsgiverens betaling af uddannelsesudgifter skal ikke beskattes. Ønsker arbejdsgiveren ikke  

                                                 
 
133 Udgift til 2 gange forebyggende massage om måneden DKK 500 pr. gang 



Beskatning af personalegoder Copenhagen Business School, HD-R 

75 

at betale for medarbejderens uddannelse, kan det være en fordel for medarbejderen at indgå en 

bruttolønsaftale. Uddannelsen skal dog være erhvervsmæssig. 

 

Som tidligere beskrevet i afsnit 3.2.3 er et personalegode ikke skattefrit efter personalefritagelsen hvis 

det indgår i en bruttolønsaftale. Det fremgår i kravet om, at personalegodet skal være led i den 

almindelige personalepleje, at der ikke kan forekomme skattefritagelse på goder, der indgår i 

lønfastsættelsen. Dette betyder at en medarbejder vil blive beskattet af fx frugt og kaffe hvis 

medarbejderen accepterer en lønnedgang imod at få det til rådighed. 
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9. Konklusion (Marie og Melitza) 

Skattereformen 1993 tilsigtede at ligestille alle typer af indkomst uanset udbetalingsform. Med respekt 

for hvad der på daværende tidspunkt ansås som tradition og almindelig personalepleje, indførtes 

bestemmelsen om værdiansættelse af ikke kontante fordele i form af LL § 16.  

 

Et personalegodegode defineres således som en økonomisk fordel, der ydes som led i en arbejdsaftale, 

når fordelen har en anden form end kontanter. Det betyder omvendt, at såfremt arbejdsgiveren som led 

i en ansættelsesaftale yder medarbejderen en kontant godtgørelse, sidestilles det med skattepligtig løn 

og skal derfor tillægges den skattepligtiges samlede årsindtægter efter SL § 4. Betaler arbejdsgiveren 

medarbejderens private udgifter, er det også skattepligtig efter SL § 4, med mindre der er skabt særskilt 

lovhjemmel som f.eks. om arbejdsgiverbetalt alkoholafvænning jf. ligningslovens § 30.  

 

Det virker umiddelbart nemt at afgrænse imellem kontante kontra ikke-kontante fordele, men analysen 

viser, at man let kan blive fanget heraf, hvis ikke man er opmærksom på gældende rammer. 

Personalegoder har også en pengeværdi og beskattes derfor på samme betingelser som kontanter, men 

der er således et værdiansættelse- og rammeproblem. Bestemmelsen i LL § 16 præciserer, at 

personalegodets fremtrædelsesform i øvrigt ikke tillægges yderligere betydning. Bestemmelsen finder 

således anvendelse på formuegoder af 1) pengeværdi, 2) sparet privatforbrug og 3) værdi af helt eller 

delvis vederlagsfri benyttelse af andre formuegoder. 

Som altovervejende hovedregel er et personalegode, der ydes som led i en arbejdsaftale, skattepligtig 

for modtageren. Det gælder, uanset om godet er overdraget til eje, til låns eller sparet privatforbrug.  

Der findes dog enkelte undtagelser til skattepligten:  

� Goder omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personaleudgifter (såfremt DKK 5.500 

overskrides, er værdien af samtlige goder dog skattepligtig)  

� Goder omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder (såfremt DKK 1.000 overskrides, 

er værdien af samtlige goder dog skattepligtig)  

� Hvis godet har karakter af almindelig personalepleje og desuden kun er til rådighed på 

arbejdspladsen i begrænset omfang, og godet ingen økonomisk ”værdi” har for medarbejderen 

(der skal kunne henføres en værdi)  

� Hvis arbejdsgiveren ikke belastes økonomisk ved at yde godet (f.eks. rabatter ved køb af 

arbejdsgiverens produkter, der ikke overstiger arbejdsgiverens avance eller særlige 

indkøbsordninger til køb af forbrugsvarer i andre virksomheder)  

� Hvis arbejdsgiveren tilbyder reklamegaver forsynet med virksomhedens logo (f.eks. askebægre, 

papirknive og kuglepenne) 

� Skattefriheden for det enkelte gode er udtrykkelig hjemlet i lovgivningen  

 



Beskatning af personalegoder Copenhagen Business School, HD-R 

77 

Goder, der i overvejende grad ydes af hensyn til medarbejderens arbejde, kan falde ind under 

bagatelgrænsen, men da det kræver en konkret vurdering ud fra medarbejderens arbejde, findes der 

ikke en udtømmende liste over, hvilke goder der kan komme i betragtning. Bestemmelsen giver dog alt 

andet lige medarbejderen mulighed for herigennem at modtage goder til en samlet værdi af DKK 5.500 

(2011-niveau), som denne alternativt selv skulle have købt for beskattede midler. Der opnås herved en 

økonomisk fordel for medarbejderen, da lønnen ud fra en nettobetragtning ikke behøver at være lige så 

høj.  

Alle personalegoder med værdi under DKK 1.000 er som udgangspunkt omfattet af den skattefrie 

bagatelgrænse for personalegoder. Det gælder dog ikke for særlige lejlighedsgaver i forbindelse med 

private mærkedage. Disse gaver er som udgangspunkt skattefrie og er ikke omfattet af bagatelgrænsen.  

Endvidere gælder der det særlige ved julegaver, at julegaver på maksimum DKK 700 ikke beskattes, 

uanset om medarbejderen i løbet af året har modtaget goder og julegaver til en samlet værdi over DKK 

700. Det er i stedet kun smågoder der beskattes såfremt bagatelgrænsen på DKK 1.000 overskrides, 

med mindre julegaven overstiger DKK 700. 

Medarbejderen skal selv føre kontrol med at bagatelgrænserne ikke overskrides ved modtagelse af flere 

goder og fra evt. flere arbejdsgivere. Såfremt at medarbejderen modtager enkelte goder til en værdi 

over DKK 1.000 er det arbejdsgiver der har indberetningspligten. Overskrides bagatelgrænserne 

medfører det altså skattepligt. 

Hvis julegaverne/nytårsgaverne ydes som et gavekort, er gaverne skattepligtige, da det kan 

sammenlignes med en kontant gave og løn. Hvis gavekortet er udstedt til specifikke naturalier kan 

gavekortet være skattefrit. Det er kun en fordel for en medarbejder at modtage et gavekort hvis det ikke 

skal beskattes. Undtagelserne til hovedreglen er mange, og hvis gavekortet ikke giver for mange valgfri 

muligheder skal det ikke beskattes. Som beskrevet tidligere er et gavekort til et hotelophold inkl. 

morgenmad ikke skattepligtigt, heller ikke hvis man frit kan vælge mellem 50 forskellige hoteller. Men 

hvis en medarbejder modtager et gavekort til en gavekortportal og frit kan vælge blandt fx 100 

forskellige gavekort skattepligtigt. Også selvom det ikke kan ombyttes til kontanter.  

 

For at undgå administrativt besvær er der for den private anvendelse af større goder fastsat særlige 

værdiansættelsesregler. Problemet med disse goder er, at de ofte anvendes erhvervsmæssigt og privat, 

og en sondring her imellem er således en nødvendighed, da det kun er den private anvendelse, der som 

udgangspunkt udløser beskatning. I praksis er beskatning ud fra den konkrete udnyttelsesgrad og 

nytteværdi for den enkelte modtager ofte en umulighed. Skattemyndighederne har således fastsat 

skematiske værdiansættelsesregler for nogle goder, mens der for andre hvert år udsendes en vejledende 

værdi.  

Som eksempel kan nævnes en firmabil. Anvendes denne udelukkende erhvervsmæssigt, udløser det 

ikke beskatning, men for at sikre at medarbejderen rent faktisk ikke anvender bilen privat, er det 
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nødvendigt at afskære denne fra at råde over bilen i sin fritid - dvs. udenfor arbejdstiden. Tages bilen 

med hjem til medarbejderens bopæl, opstår værdiansættelsesproblemet. Hvor stor en del af 

benzinudgifterne og de øvrige driftsudgifter må antages at vedrøre den private kørsel, såfremt 

medarbejderen i det hele taget anvender bilen privat?  

 

Hovedreglen er derfor, at personalegoder værdiansættes til markedsværdien, men med følgende 

undtagelser:  

� Der er fastsat særlige beregningsregler for værdiansættelse i LL §16, stk. 4-9 og stk. 12 

� Værdiansættelsen sker efter Ligningsrådets anvisning  

� Er det herudover ikke muligt at værdiansætte godet efter de anviste retningslinier, må værdien 

fastsættes efter et konkret skøn 

 

Men hvorvidt det er en fordel for den enkelte at modtage et personalegode i stedet for kontant løn, må 

ofte vurderes individuelt. Men fri bil bør gøres til genstand for grundige overvejelser, hvis man vil være 

sikker på at få en økonomisk fordel ved godet, og som analysen viste, er der sjældent en økonomisk 

fordel. 

Beskatningen af fri bil tager udgangspunkt i to beregningsgrundlag. Skellet ligger ved 3 år efter 1. 

indregistrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer. Er bilen på anskaffelsestidspunktet 3 år eller 

under anvendes nyvognsprisen som beregningsgrundlag. Den skattepligtige værdi af fri bil beregnes 

som 25 % af den del af bilens værdi, der ikke overstiger DKK 300.000 og 20 % af resten.  Er bilen på 

anskaffelsestidspunktet 4 år eller over nedsættes nyvognsprisen med 75 %. Bilens værdi sættes som 

minimum altid til mindst DKK 160.000. Hertil lægges et miljøtillæg. 

Analysen viste, at i nogle situationer vil den besparelse der opnås ved egen bil i forhold til fri bil, 

udgøre så stort et beløb, at husstandens bil nr. 2 ville kunne finansieres herved. Medarbejderen kan 

nemlig alternativt køre erhvervsmæssigt i egen bil og modtage skattefri befordringsgodtgørelse. Hvis 

fri bil skal være en fordel skal medarbejderen som ”tommelfingerregel” køre væsentligt mere privat 

end erhvervsmæssigt. 

 

Vil man herudover være sikker på at få en fordel, skal man gå efter de skattefrie personalegoder samt 

de goder, man i forvejen ved, man vil anskaffe sig. Af fordelagtige goder der helt er undtaget fra 

beskatning kan bl.a. nævnes: 

1. 25 gange-reglen samt60-dages reglen for fri bil 

2. arbejdsskader og forebyggelse af arbejdsskader 

3. arbejdsgivers, pensionskasses eller forenings betaling for lægefagligt begrundet behandling af 

misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler, rygeafvænning eller betaling af 

medicinudgifter (optil 6 måneder) 
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4. Hvis en medarbejder tager en arbejdsmobiltelefon med hjem på bopælen, beskattes den ikke i 

de tilfælde, hvor brugen er nødvendig for arbejdets udførelse.  

5. En computer som anvendes arbejdsmæssigt, og som ikke er stillet til rådighed som led i en 

bruttolønsaftale, er med virkning fra 1. januar 2012 skattefri.  

6. Arbejdsgiverbetalt datakommunikation,såfremt medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens 

netværk. 

 

Arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger er ved lov nr. 1328 af 28. december 2011 fra og med 2012 som 

hovedregel blevet gjort skattepligtig i henhold til SL § 4. Det er derfor som undtagelse til hovedreglen 

kun ad. 2 og ad. 3 der er fritaget for beskatning, samt de sundhedsordninger som falder ind under 

bagatelgrænserne og personalefritagelsen. 

Med virkning fra 1. januar 2012 genindførtes beskatningen af fri telefon, computer og internetadgang 

med udgangspunkt i de regler, der var gældende før januar 2010, da multimediebeskatningen blev 

indført. 

Medarbejdere beskattes af telefon, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren for privat forbrug. Det 

skattepligtige beløb udgør DKK 2.500 årligt (2012-niveau). 

Hvis en medarbejder tager en arbejdsmobiltelefon med hjem på bopælen, beskattes den ikke i de 

tilfælde, hvor brugen er nødvendig for arbejdets udførelse. Der skal være indgået en tro og love- 

erklæring om at telefonen kun må bruges erhvervsmæssigt, og der skal føres kontrol hermed. 

En computer som anvendes arbejdsmæssigt, og som ikke er stillet til rådighed som led i en 

bruttolønsaftale, er med virkning fra 1. januar 2012 skattefri. Det er altså muligt for en medarbejder at 

tage en computer med hjem til brug for arbejdet eller få etableret en hjemmearbejdsplads på sin bopæl, 

uden at skulle beskattes.  

Det udløser heller ikke beskatning, hvis man får stillet en internetforbindelse til rådighed. Dog er det et 

krav, at internetforbindelsen giver adgang til arbejdsgiverens netværk. Hvis der er privat rådighed over 

en internetforbindelse, hvor der ikke er adgang til arbejdsgiverens netværk beskattes medarbejderen 

ligesom ved fri telefon, af DKK 2.500.  

Der sker samlet beskatning, hvis medarbejderen både har rådighed over fri telefon og 

datakommunikationsforbindelse, hvilket vil sige at medarbejderen bliver beskattet af DKK 2.500 i alt. 

Det samme som man vil blive beskattet af hvis man kun har rådighed over et af goderne. Har 

medarbejderen fx frit internet, men ikke adgang til arbejdsgivers netværk, og heller ikke fri telefon, 

bliver beskatning stadig DKK 2.500. Som før nævnt er det altså svært at finde ulemper for en 

medarbejder, hvis de får tilbudt fri telefon m.m. Medarbejderens private udgifter skal være mindre end 

beskatningen af DKK 2.500 før det bliver en ulempe. 
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En bruttolønsordning er en aftale, der indgås mellem en medarbejder og en arbejdsgiver, hvor 

medarbejderen accepterer en bruttolønsnedgang mod at få en eller flere personalegoder stillet til 

rådighed. For at en bruttolønsordning kan anvendes, har Skatteministeriet opstillet 3 generelle 

betingelser, der skal være overholdt,. Hvis ordningen bliver tilsidesat af skattemyndighederne bliver 

medarbejderen skattepligtig af naturalierne i ordningen. 

De 3 generelle betingelser er: 

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. 

3. Aftalen om lønomlægning må ikke reelt indebære en modregning i bruttolønnen i strid med 

KSL § 46, stk. 3. 

Det skal ligeledes vurderes om lønnens sammensætning reelt er ændret, eller om det er betaling af et 

rent privat gode. Da personalegoder går på tværs af skellet mellem det private og det erhvervsmæssige 

kan det være svært at afgøre. Når goderne bliver finansieret ved en bruttolønsordning, og dermed 

nedgang i lønnen, bliver skellet mellem det private og det erhvervsmæssige yderligere sløret. Hvis det 

en bruttolønsaftale viser sig, at være betaling af et privat gode ændres beskatningen. Normalt vil et 

gode som frugt og kaffe på arbejdspladsen høre ind under personaleplejefritagelse og er fritaget for 

beskatning, men hvis en medarbejder vælger at gå ned i bruttoløn for at modtage disse goder, vil det 

skulle beskattes.  

Hvis man vælger at indgå en bruttolønsordning med sin arbejdsgiver, skal begge parter være 

opmærksomme på de betingelser og regler der eksisterer på området. Hvis man fra 2012 fx vælger at 

købe en computer over en bruttolønsordning, vil man skulle beskattes med 50% af nyprisen hvert år 

man har godet til rådighed. Hvis man derimod vælger at få betalt udgifter til telefon og internet over sin 

bruttoløn er der penge at spare da man kun skal beskattes af DKK 2.500. Se eksempel i afsnit 8.4.2. 

 

Den overordnede og endelige konklusion på hele afgangsprojektetmå være, at der på baggrund af den 

skattemæssige situation i dag ikke er uanede muligheder for medarbejderen for at opnå store 

økonomiske fordele. Men foretages der en fornuftig og velovervejet vurdering af personalegoderne, vil 

medarbejderen have mulighed for at sammensætte lønpakken, så den opfylder dennes behov og krav, 

samtidig med at det faktisk er en økonomisk fordel. 
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11.BILAG 

11.1 Forkortelser 

Der er i afgangsprojektet anvendt følgende forkortelser: 

 

DJV Den juridiske vejledning 

HD Højesteretsdom 

KSL Kildeskatteloven 

LL Ligningsloven 

LR Ligningsrådet 

LSR Landsskatteret 

LV Ligningsvejledningen 

PSL Personskatteloven 

SKM Meddelelse fra SKAT 

SL Statsskatteloven 

SR Skatterådet 

TSS, TfS Tidsskrift for Skatteret 

VSL Virksomhedsskatteloven 

VSO Virksomhedsordningen 
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11.2.Kørebog 

 

Kilde: http://www.blanketkiosken.dk/shop/koerebog-pro-for-427p.html 
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11.3. Forhold der taler for og imod specialindrettede køretøjer 

Dette skema viser en række forhold, der taler for og imod, at et køretøj skal vurderes som 

specialindrettet og uegnet som alternativ til en privat bil: 

Forhold der taler for specialindrettet: Forhold der taler imod specialindrettet: 

Der er tale om et større køretøj. Køretøjet er smart og minder om biler, der 

normalt bruges privat. 

Der er tale om en kassevogn. Køretøjet er rent og pænt indvendig, så man ikke 

behøver arbejdstøj for at køre i den. 

Der er ikke sideruder i køretøjets varerum. Køretøjet er en ladvogn uden nogen eller kun 

begrænset specialindretning. 

Der er som følge af et erhvervsmæssigt behov 

indrettet mange fastspændte reoler, der fylder det 

meste af køretøjets lastrum. 

Der er ikke et erhvervsmæssigt behov for 

køretøjets indretning. 

Køretøjet er ud over de fastspændte reoler også 

fyldt med nødvendigt værktøj og materialer. 

Der er ikke erhvervsmæssigt behov for at 

medbringe det pågældende værktøj mv. 

Køretøjet er beskidt som følge af den 

erhvervsmæssige brug. 

Køretøjet har firehjulstræk, uden at den 

erhvervsmæssige brug nødvendiggør dette. 

Køretøjet lugter ubehageligt som følge af den 

erhvervsmæssige brug 

Køretøjets normale anvendelsesområde svarer 

ikke til den erhvervsmæssige anvendelse. 

Der er indrettet erhvervsbetingede installationer 

på sædet ved siden af føreren. 

 

Køretøjet bærer generelt præg af erhvervsmæssig 

brug. 

 

 

I praksis lægges der vægt på flere af de forhold, der er nævnt i skemaet. Der kan dog forekomme andre 

konkrete forhold, der også har betydning for vurderingen. 
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11.4. Fordele og ulemper ved egen bil vs. fri bil 

Egen bil: Fri bil: 

Fordele: Ulemper Fordele: Ulemper: 

Medarbejderen har 100 

% selv indflydelse på 

hvilken bil der 

erhverves.  

 

Medarbejderen skal selv 

betale alle udgifterne til 

bilen, som udgifter til 

finansiering, ejerafgift, 

forsikring, reparationer, 

vedligeholdelse mm. 

Mulighed for at få en 

større og bedre bil, end 

man har råd til som 

privat person. 

Medarbejderen skal 

beskattes af fri bil, desto 

dyrere bil, desto større 

beskatning. 

Ved begrænset privat 

kørsel, i forhold til den 

erhvervsmæssige kørsel, 

kan modtagelse af 

skattefri 

kørselsgodtgørelse, vise 

sig at være en god 

forretning for 

medarbejderen. 

Der er ofte et stort 

værditab på biler, i 

forbindelse med 

almindelig slid og ælde. 

Det er 

medarbejderen der får 

dette tab. 

Medarbejderen slipper 

for at betale 

driftsomkostninger til 

bilen, hvilket i mange 

tilfælde, kan være en 

stor årlig udgift.  

 

 

Der undgås beskatning 

af værdien af fri bil. 

Der skal bruges tid på at 

holde styr på kørebogen, 

eller bilag til beregning 

af 

kørselsgodtgørelse. 

Privat kørsel er 

gratis(bortset fra 

beskatningen). Så ved 

kørsel af mange private 

kilometer, er dette ofte 

en 

fordel. 
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11.5. Beregningseksempel på egen bil vs. fri bil 

Citroën C3 Picasso (1,6 e-HDi 90 Seduction E6G 5d) 

DKK 194.900  

• Modelår: 2012  

• Kilometer : 2.000 

• Km/l: 23,8  

• Levering: 3.680  

• 1. indregistrering: 12/2011 

• Nypris: 219.992 

• Grøn ejerafgift: 2.000 

 

 

Forudsætninger for optimalitetsberegningen af fri bil kontra kørselsgodtgørelse: 

Bilen vist ovenfor købes ved at låne 100 % af anskaffelsesprisen i banken til en rente på 15 % p. a. Man 

forventer i løbet af året at køre 47.000 km. i alt, hvoraf de 30.000 er erhvervsmæssig kørsel. 

 

Beregningsmetode: 

Samlet antal årlig kørte kilometer:  47.000 km. 

Kørslens fordeling: 

Privat kørsel:  17.000 km. 

Erhvervsmæssig kørsel:  30.000 km. 

Bilens samlede pris inkl. levering:  DKK 198.580 

Anslået årligt værditab på bilen (20 %):  DKK 39.716 

Km. Pr. liter:  DKK 23,8. 

Brændstoftype:  Diesel 

Literpris på diesel:  DKK 12,14 

Årlige brændstofomkostninger i alt: (47.000*12,14/23,8)  DKK 23.973,95 

Årlig forsikringspræmie på bilen 

(fastsat ud fra tilbud til bilbasens bruger): (392*12)   DKK 4.704 

Årlig vægtafgift/grøn ejerafgift(fastsat ud fra bilannonce)  DKK 2.000 

Årlig udgifter til reparation og vedligeholdelse (anslået)  DKK 15.000 

Statens satser for: 

Kørselsgodtgørelse under 20.000 km.  DKK 3,80. 

Kørselsgodtgørelse over 20.000 km.  DKK 2,10. 

Befordringsfradrag mellem 0-24 km dagligt.  DKK 0. 
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Befordringsfradrag mellem 25-120 km dagligt.  DKK 2,10. 

Befordringsfradrag for 100 km og derover.  DKK 1,05. 

Daglig afstand mellem hjem og arbejde t/r:  65 km 

Årlig antal arbejdsdage  220 dage 

Billån (100 % af anskaffelsessum) DKK 198.580 

Renteudgift på billån (15 % p.a.) (198.580 * 0,15) DKK 29.787 

Fradrag for renteudgifter(32,75 %): DKK 6.503,50 

Skattemæssig værdi af befordringsfradrag:  32,75 % 

AMBI 8 % 

Kommuneskat 24 % 

Sundhedsbidrag 8 % 

Bundskat 3,64 % 

Topskat 15 % 

Kirkeskat 0,75 % 

Skatteprocent beregnet  47,28 % 

Skattepligtig værdi af fri bil op til DKK 300.000 25 % 

Skattepligtig værdi af fri bil over DKK 300.000 20 % 
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Resultat for medarbejder

Med lønreduktion Uden lønreduktion Beregningsmetode

Egen bil:

Årlige udgifter før skat:

Værditab 39.716,00              39.716,00               

Brændstof 23.973,95              23.973,95               

Forsikring 4.704,00                4.704,00                 

Vægtafgift 2.000,00                2.000,00                 

Reparation og vedligeholdelse 25.000,00              25.000,00               

Renteudgifter 29.787,00              29.787,00               

Samlede årlige udgifter før skat 125.180,95            125.180,95             

- Fradrag for renteudgifter 9.755,24                9.755,24                 (29.787*32,75%)

- Skattemæssig værdi af befordringsfradrag:

0-24 km (intet fradrag) 0 0

25-120 km (DKK 2,10 pr. km) 6.203,51                6.203,51                 (((65-24)*2,1)*220)*32,75%

120 km og derover (DKK 1,05 pr. km) 0 0

Befordringsfradrag i alt: 6.203,51                6.203,51                 

- Kørselsgodtgørelse:

Kørselsgodtgørelse under 20.000 km (DKK 3,80 pr. km) 76.000,00              76.000,00               (20.000*3,8)

Kørselsgodtgørelse over 20.000 km (DKK 2,10 pr. km) 21.000,00              21.000,00               (10.000*2,1)

Kørselsgodtgørelse i alt: 97.000,00              97.000,00               

Samlede årlige udgifter efter skat: 12.222,20              12.222,20               

Firma bil:

Skattemæssige værdi af fri bil 51.645,00              51.645,00               (25% af 198.580)+2.000

Indkomstændring 51.645,00              51.645,00               

Skatteværdi af indkomstændring 24.417,76              24.417,76               (47,28 % af indkomstændringen)

Kontant lønnedgang for medarbejden 28.180,95              -                          (beregnet under resultat for arbejdsgiver)

Sparet skat af lønnedgang -13.323,95                   (47,28 % af lønnedgangen)

Samlede årlige udgifter efter skat: 39.274,75              24.417,76               

Besparelse ved egen bil frem for fri bil: 27.052,56              12.195,56               

Resultat for arbejdsgiver

Egen bil:

- Kørselsgodtgørelse:

Kørselsgodtgørelse under 20.000 km (DKK 3,80 pr. km) 76.000,00              76.000,00               

Kørselsgodtgørelse over 20.000 km (DKK 2,10 pr. km) 21.000,00              21.000,00               

Kørselsgodtgørelse i alt: 97.000,00              97.000,00               

Samlet omkostninger ved kørselsgodtgørelse: 97.000,00              97.000,00               

Firma bil:

Værditab 39.716,00              39.716,00               

Brændstof 23.973,95              23.973,95               

Forsikring 4.704,00                4.704,00                 

Vægtafgift 2.000,00                2.000,00                 

Reparation og vedligeholdelse 25.000,00              25.000,00               

Renteudgifter 29.787,00              29.787,00               

Samlede årlige udgifter til bilen 125.180,95            125.180,95             

- medarbejderens lønreduktion -28.180,95            

Samlede årlige udgifter: 97.000,00              125.180,95             

(forskellen mellem de samlede 

omkostninger til kørsel og til bilen)  
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11.6. Beregningseksempel sammenholdt  med PwCs og KPMGs beregnings-programmer 

 
 

Min beregning uden 
lønreduktion 

www.pwc.dk www.kpmg.dk 

Omkostninger/fortjeneste 
ved kørsel i egen bil 

 
12.222 

 
19.142 

 
4.578 

Omkostninger/fortjeneste 
ved kørsel i fri bil 

 
24.417 

 
43.438 

 
28.005 

Skattemæssig besparelse 
ved egen bil 

 
12.195 

 
24.296 

 
23.427 

 

I beregningen for PwC og KPMG er der taget udgangspunkt i de samme forudsætninger som bilaget 

ovenfor. Det er dog vanskeligt, da programmerne selv beregner fx vedligeholdelsesomkostninger og 

værditab, således alle faktorer ikke kan opgøres på præcis samme måde. Nedenfor følger kopi af 

resultat for beregningerne. 
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  Danmark 

Fri bil contra egen bil 

Øverst på formularen: 

Beregningsprogrammet giver en god oversigt over konsekvenserne ved valg af bilordning for arbejdsgiver og ansat.  

Ønskes en mere præcis beregning anbefaler vi professionel rådgivning.  

Der henvises til forudsætninger på sidste side 

Baggrund for beregninger  

Brændstof type: Diesel 

Bilens pris: 198.580 DKK 

km / l: 13,8 km. 

DKK pr l diesel: 12,14 DKK 

Privat kørsel: 17.000 km. 

Erhvervsmæssig kørsel: 30.000 km. 

Værditab, estimeret procent af bilens pris: 20,0 % 

Rentesats: 15,0 %. 

Kørsel mellem hjem og arbejde t/r per dag: 65 km. 

Antal årlige arbejdsdage: 220 dage 
 

 
Resultat for medarbejderen  

Diesel: 41.346 DKK 

Dæk: 7.012 DKK 

Vedligeholdelse: 16.450 DKK 

Forsikring: 8.500 DKK 

Ejerafgift: 3.020 DKK 

Abonnement til vejhjælp: 700 DKK 

Vask, parkering mv.: 3.800 DKK 

Værditab: 39.716 DKK 

Renteudgifter: 20.850 DKK 

- kørselsgodtgørelse: 93.400 DKK 
 

 
Bilens bruttoomkostninger: 31.976 DKK 

- skattebesparelse på renteudgifter 6.881 DKK 

- skattebesparelse på befordringsfradrag: 5.953 DKK 
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Nettoomkostninger ved egen bil: 19142 DKK 
 

 
Skattepligtig værdi af fri bil: 52665 DKK 

- Lønreduktion, svarende til bilens bruttoomkostninger / 
Indtastet værdi: 

31976 DKK 
 

 
Indkomstændring: 20689 DKK 

 

 
Skatteændring heraf: 11462 DKK 

 

 
Kontant lønreduktion: 31976 DKK 

Skatteændring: 11462 DKK 
 

 
Nettoomkostninger ved fri bil: 43438 DKK 

 

 
Fordel/tab for medarbejder ved fri bil : -24295 DKK 

Det er dermed en fordel at vælge: Egen bil 
 

 
Forudsætninger 

• Benzinomkostninger beregnes ud fra samlede kørte km, benzinforbrug (km/l) samt pris for benzin.  

• Udgifter til dæk beregnes på baggrund af bilens pris og den årlige kørsel.  

• Udgifter til vedligeholdelse beregnes på baggrund af bilens pris og den årlige kørsel.  

• Renteudgifter er beregnet på baggrund af bilens anskaffelsespris reduceret med et afdrag på hovedstolen, 

svarende til bilens værditab. Renteudgift er beregnet som et gennemsnit over 3 år.  

• Værditab er estimeret på baggrund af den årlige kørsel og bilens pris. Værditabet i dette program kan 

maksimalt udgøre af 25% af bilens pris.  

• Kørselsgodtgørelse fastsat efter statens satser for 2011.  

• Befordringsfradrag er beregnet på baggrund af satser for 2011.  

• Skattemæssig værdi af ligningsmæssig fradrag udgør 33%.  

• Den anvendte skattesats (marginalskatten) er for 2011 og udgør 55,4%, inkl. AM-bidrag (men excl. kirkeskat).  

• Værdi af fri bil udgør 25% af bilens pris op til 300.000 DKK og 20% af resten. Dog altid minimum 25% af 

160.000 DKK 

• Der tages i beregningen ikke højde for, at personer med en indkomst på under 248.700 DKK kan foretage et 

yderligere fradrag ud over det normale befordringsfradrag.  

• Der tages i beregningen ikke højde for, at personer med bopæl i visse udkantskommuner kan være berettiget til 

et yderligere befordringsfradrag for befordring over 100 km pr. dag.  

Bruttolønsnedgang svarer til bilens forventede bruttoudgifter. 

 

Kilde: http://www.PwC.dk/da/human-ressource/firmabil.jhtml 
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Kilde: http://www.kpmg.com/DK/da/Documents/Bilprogram.htm 
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11.7. Oversigtsskema til vurdering af fordelen for egen bil vs. fri bil 

 
Kilde:http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

Denmark/Local%20Assets/Documents/Udgivelser/Publikationer/Beskatning_personer_selskaber_virksomheder/Skattefoldere%202011/Fi

rmabil_egen_bil_januar_2011.pdf 


