
1 

 

 

 

 

HD Regnskab og økonomistyring 

Copenhagen Business School 

Afsluttende hovedopgave 

Afleveringsdato 17. maj 2010 

 

 

 

 

Multimediebeskatning 
 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Studerende:       

Anne Valsted 

Christina Skou Buhelt Jørgensen 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Vejleder: 

Pernille Pless  



2 

 

1. Indledning ........................................................................................................................................ 4 

1.1 Problemformulering ................................................................................................................... 5 

1.2 Underspørgsmål.......................................................................................................................... 5 

1.3 Målgruppe .................................................................................................................................. 6 

1.4 Metode og opgavestruktur .......................................................................................................... 6 

1.5 Kildekritik .................................................................................................................................. 8 

1.6 Afgrænsning ............................................................................................................................... 8 

2. Skattereformen Forårspakke 2.0 – af Anne ...................................................................................... 9 

3. Om multimedieskat – af Christina ................................................................................................. 11 

3.1 Multimedier – af Christina ....................................................................................................... 11 

3. 2 Hvem er omfattet af multimediebeskatningen – af Christina ................................................. 12 

3.3 Multimedieskat – af Christina .................................................................................................. 14 

3.3.1 Særlige regler om arbejdsmobiltelefoner – af Christina ................................................... 17 

3.3.2 Tjenesterejser – af Christina .............................................................................................. 18 

3.3.2.1 Bindende svar – af Anne ............................................................................................. 20 

3.3.3 Multimedier med særligt programmel – af Christina ........................................................ 21 

3.3.4 Flere af hvert arbejdsgiverbetalt gode til rådighed – af Christina ..................................... 22 

3.3.5 Selvstændigt erhvervsdrivende – af Christina ................................................................... 23 

3.4 Forskel mellem multimediebeskatning og reglerne før 1. januar 2010 – af Christina ............ 24 

3.5 Generelt om personalegoder – af Christina ............................................................................. 26 

3.6 Kontantlønsnedgang – af Christina .......................................................................................... 28 

4. Arbejdsgivers pligter – af Anne ..................................................................................................... 31 

4.1 Kontrolkrav – af Anne .............................................................................................................. 32 

4.2 Dokumentation – af Anne ......................................................................................................... 33 

4.3 Bindende svar – af Anne ........................................................................................................... 34 

4.4 Skærpede kontrolkrav – af Anne .............................................................................................. 35 

5. Delkonklusion ................................................................................................................................ 37 

6. Multimedieskattens skatte- og beløbsmæssige betydning – af Anne ............................................. 39 

6.1 Ekstraomkostninger som følge af multimedieskatten – af Anne .............................................. 39 

6.2 Indtægter fra multimedieskatten – af Anne .............................................................................. 41 

6.3 Omkostning på årsbasis – af Anne ........................................................................................... 42 

6.4 Kompensation – af Anne .......................................................................................................... 43 

7. Multimedieskattens betydning for familier med forskellige indkomster ....................................... 46 

7.1 Besparelser ved betaling af multimedieskat i anskaffelsesåret ................................................ 47 



3 

 

7.1.1 Sammenligning af besparelser ........................................................................................... 50 

7.2 Besparelser i efterfølgende år ................................................................................................... 52 

7.3 Økonomiske konsekvenser for arbejdsgiver ............................................................................ 55 

7.4 Beskatning af markedsværdier ................................................................................................. 56 

8. Besparelser i forlængelse af multimediebeskatningen – af Anne .................................................. 59 

9. Multimedieskatten rammer bestemte brancher – af Anne .............................................................. 63 

9.1 Bindende svar – af Anne ........................................................................................................... 64 

10. Multimedieskattens vindere og tabere – af Anne ......................................................................... 66 

10.1 Vinderne – af Anne ................................................................................................................. 66 

10.2 Taberne – af Anne................................................................................................................... 66 

11. Kritik af multimedieskatten – af Christina .................................................................................. 71 

11.1 Social ulighed – af Christina .................................................................................................. 71 

11.2 Miljø – af Christina ................................................................................................................ 71 

11.3 Fleksibilitet og effektivitet – af Christina .............................................................................. 73 

11.4 Fravalg af multimedier – af Christina .................................................................................... 74 

12. Forslag om afskaffelse af multimediebeskatning med virkning for indkomståret 2010 – af 

Christina............................................................................................................................................. 77 

13. Delkonklusion .............................................................................................................................. 79 

14. Konklusion ................................................................................................................................... 80 

Litteraturliste ...................................................................................................................................... 82 

Bilag…………………………………………………………………………………………………... 

 

Ved afsnit, hvor intet er anført, er det et udtryk for, at de er udarbejdet i fællesskab. Ved de øvrige 

afsnit er der anført navn.  

 

Satsenheder: Jf. hovedopgavevejledning 2010 skal der i gennemsnit være 2.275 satsenheder pr. 

side. Fra afsnit 1 til 14 er der (afrundet) 181.200 satsenheder, hvilket svarer til 80 sider. 



4 

 

1. Indledning  

Den 1. januar 2010 trådte skattereformen Forårspakke 2.0 i kraft. Heri indgår den meget 

omdiskuterede multimedieskat, som vi hovedsageligt vil beskæftige os med i denne opgave. Netop 

den store omtale af emnet gør, at vi synes, at det er særlig interessant at se, hvad multimedieskatten 

består af og gå i dybden med emnet. Det virker som om, at der er en vis usikkerhed blandt borgere 

og virksomheder om, hvad de henholdsvis skal beskattes af og administrere. Desuden synes vi, det 

er interessant at vide, hvorfor en så lille del i skattereformen har skabt så stor omtale. En del af 

forklaringen kan måske være, at multimedieskatten er mere håndgribelig end andre emner i 

reformen som for eksempel ændringer i rentefradragsretten og beskæftigelsesfradragets størrelse, 

som på mange virker enormt kompliceret og uoverskueligt. Generelt er danskernes holdning til skat 

og skatteberegning, at det er svært at forstå, og mange danskere kan ikke engang gennemskue deres 

egen årsopgørelse – både fordi de giver op på forhånd, og fordi de danske skatteregler er relativt 

komplicerede.  

Multimedieskatten er et helt nyt begreb. Dette erstatter til dels det tidligere begreb fri telefon og 

betyder, at der er ændret beskatning af arbejdsgiverbetalte personalegoder. Det er vores 

umiddelbare opfattelse, at det er en relativ stor byrde, der pålægges arbejdsgiverne i henhold til 

kontrol af medarbejdernes brug af multimedier. 

Lønmodtagerne er meget skeptiske og utilfredse med den nye ordning. Derfor forsøger mange at 

undgå multimedieskatten, da de føler, at de ikke får noget for den betalte skat. En af grundene er 

formentlig, at der er tvivl om, hvilke multimedier der indgår i ordningen. Herudover er der også en 

udbredt tvivl om, hvilke fordele man reelt kan opnå ved at få flere multimedier ind under ordningen. 

For eksempel fravælger rigtig mange lønmodtagere de arbejdsgiverbetalte personalegoder 

udelukkende for at undgå multimedieskatten. Vi tror ikke, at folk opvejer de økonomiske fordele 

ved arbejdsgiverbetalte personalegoder mod den skat, der betales. Formentlig har de fleste ikke 

foretaget en egentlig beregning af de økonomiske konsekvenser ved at vælge multimedieskatten til 

eller fra for på denne måde at finde ud af, hvad der bedst kan betale sig for den enkelte person. 

Som revisorer er dette nye tiltag meget relevant og interessant for os. Reformen generelt berører en 

stor del af vores daglige arbejdsopgaver og kundesegmenter, hvorfor vi ved hjælp af denne opgave 

vil undersøge elementerne i reformen og meningen med den samt tilegne os viden, som vi før eller 

siden bør stifte kendskab med i form af vores erhverv, så vi kan rådgive både personer og 

arbejdsgivere bedst muligt. 
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Multimedieskatten er meget aktuel, hvorfor valget af emne har været meget naturligt for os, da vi i 

forlængelse af vores erhverv nok interesserer os mere for skattepolitikken, end mange andre 

danskere gør. 

 

1.1 Problemformulering  

Vi mener, at det er et generelt problem, at både virksomheder og borgere ved for lidt om 

multimedieskatten, så derfor ønsker vi at belyse, hvad ordningen består af, hvem den får betydning 

for samt beregne dens beløbsmæssige konsekvenser for arbejdsgivere og medarbejdere, som får 

stillet multimedier til rådighed.  

Ud fra dette vil hovedspørgsmålet i vores opgave være: 

Hvilke arbejdsgiverbetalte goder kan man som person få ind under multimedieskatten for at 

optimere beskatningen, og hvilken økonomisk betydning får ordningen for henholdsvis 

medarbejder og arbejdsgiver? 

 

1.2 Underspørgsmål  

Vores mål med opgaven er at give et overblik over multimediebeskatningen. Vi ønsker at få klarhed 

over, hvilke skatte- og beløbsmæssige konsekvenser der er ved ordningen, herunder hvem der er 

omfattet af reglerne, hvilken betydning ordningen vil få for medarbejdere såvel som arbejdsgivere. 

Desuden ønsker vi at undersøge forskellige holdninger og kritikpunkter til ordningen. 

Vi har derfor opstillet følgende undersøgelsesspørgsmål, som vi vil belyse for at kunne besvare 

vores overordnede spørgsmål i opgaven: 

• Hvad er hensigten med skattereformen Forårspakke 2.0? 

• Hvem er omfattet af reglerne om multimediebeskatning, og hvornår udløses beskatningen? 

• Hvad er forskellen på reglerne fra før 1. januar 2010 til nu? 

• Hvordan beskattes andre personalegoder?  

• Hvilke konsekvenser får reglerne om multimediebeskatning for arbejdsgiver? 

• Hvilken skatte- og beløbsmæssig betydning får multimediebeskatningen? 

• Hvilke brancher og persongrupper rammes af multimedieskatten? 

• Hvilken kritik har der været af multimediebeskatningen? 
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1.3 Målgruppe  

Vi har valgt at skrive opgaven til virksomheder, herunder selvstændigt erhvervsdrivende, således at 

både arbejdsgivere og medarbejdere kan gøre brug af den. På den måde kan vi både beskrive selve 

lovgrundlaget, opstille beregninger for skattebetalingen, give eksempler på hvornår 

multimedieskatten udløses og komme med forslag til, hvordan medarbejderne kan undgå 

multimedieskatten. Desuden vil vi her belyse, hvordan arbejdsgiveren skal administrere ordningen 

og kontrollere medarbejdernes brug af multimedier. Herunder vil vi undersøge og analysere, 

hvordan virksomhedens medarbejdere får det optimale ud af multimedieskatten, således at 

arbejdsgiver kan illustrere dette over for medarbejderen. Slutteligt vil vi komme med vores egne 

holdninger og anbefalinger til både arbejdsgivere og medarbejdere.  

Vi er i opgaven ikke gået i detaljer med grundlæggende skatteregler, da det forventes, at læser har 

kendskab til disse.  

 

1.4 Metode og opgavestruktur  

For at kunne løse ovenstående problemstillinger vil vi tage udgangspunkt i en normativ analyse1. En 

normative analyse er defineret som en undersøgelse, der beskriver og vurderer for herefter at kunne 

komme med forslag til løsning eller afhjælpning af problemer. For at kunne besvare opgavens 

problemstilling vil vi tage udgangspunkt i lovgivning, publikationer, artikler samt litteratur.  

Opgaven vil være opbygget som illustreret nedenfor: 

  

                                                           
1 Den Skinbarlige Virkelighed, side 23 
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Vi vil starte med kort at beskrive Forårspakke 2.0, som multimedieskatten er en del af. Herefter vil 

vi fortsætte med beskrivelse af lovgrundlag for multimedieskatten. Dette vil vi gøre med hjælp fra 

vejledninger udarbejdet af SKAT samt publikationer fra diverse revisionsvirksomheder, ligesom 

bindende svar vil indgå i beskrivelsen. Den beskrivende del vil blive afrundet med en 

delkonklusion. 

Vi vil udarbejde den analyserende del med udgangspunkt i den viden, vi har opnået i den 

beskrivende del, ligesom vi vil søge yderligere information i publikationer og artikler. Her vil vi 

beregne multimedieskattens beløbs- og skattemæssige konsekvenser for både medarbejdere og 

arbejdsgivere. Herunder vil vi tage udgangspunkt i tre fiktive familier, som, vi mener, er 

repræsentative for den danske befolkning. De analyserende afsnit vil vi slutteligt sammenfatte i en 

delkonklusion.  

Afsnit 1: Indledning og 

problemstilling 

Afsnit 2: Forårspakke 2.0 

Afsnit 4: Arbejdsgivers pligter Afsnit 3: Om multimedieskat 

Afsnit 6: Skatte- og 

beløbsmæssig betydning 

Afsnit 8: Besparelse ved 

multimedieskat 

Afsnit 7: Beregningseksempler 

Afsnit 10: Multimedieskattens 

vindere og tabere 

Afsnit 9: Hvilke brancher 

rammes 

Afsnit 14: Konklusion 

Afsnit 11: Kritik af 

multimedieskatten 
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I hovedkonklusionen vil vi opsummere opgavens vigtigste elementer, ud fra hvilke vi vil løse 

opgavens overordnede problemstilling. 

 

1.5 Kildekritik  

Da emnet om multimedieskatten er forholdsvis nyt, har det ikke været muligt at fremskaffe egentlig 

litteratur. Vi har derfor været nødsaget til at anvende publikationer, vejledninger samt artikler.  

Publikationer samt vejledninger fra SKAT og revisionsvirksomheder, vurderer vi, har en høj grad af 

troværdig, hvorfor vi har tillid til oplysninger herfra.  

Derimod har vi været kritiske ved udvælgelsen af, hvilke artikler vi har anvendt i opgaven. Vi 

mener derfor, at artiklerne anvendt i opgaven er troværdige.  

Under udarbejdelsen af opgaven har vi løbende forholdt os kritisk til alt det anvendte materiale.  

 

1.6 Afgrænsning  

Vi koncentrerer os kun om delelementet ”multimedieskatten” i Forårspakke 2.0. Vi afgrænser os 

derfor fra at beskæftige os yderligere med Forårspakke 2.0 udover det i afsnit 2 beskrevne.  

I de i opgaven beregnede eksempler har vi udelukkende taget udgangspunkt i lønindkomst samt 

multimedieskat, hvorfor øvrige personlige skatteforhold ikke indgår i beregningerne. Endvidere 

tager vi i beregningerne udgangspunkt i, at omkostninger til køb og forbrug af multimedier for 

personer, der betaler topskat, altid afholdes af de sidst tjente kroner, som alle ligger over 

topskattegrænsen. Dette er gjort for at holde beregningerne simple, idet de udelukkende er brugt 

som illustration af multimedieskattens betydning.  
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2. Skattereformen Forårspakke 2.0 – af Anne  

Skattestoppet har været fundamentet i dansk skattepolitik siden 2001. Siden da er der blevet indført 

to markante nedsættelser af skatten på arbejde. I 2003 blev mellemskattegrænsen forhøjet, og 

beskæftigelsesfradraget blev indført. I 2007 blev mellemskattegrænsen endnu en gang forhøjet 

samtidig med, at beskæftigelsesfradraget blev forhøjet. Især indførslen af beskæftigelsesbidraget har 

bidraget til at sikre hver enkelt borger en økonomisk gevinst ved at arbejde i stedet for at modtage 

overførselsindkomst2. 

Den 1. januar 2010 trådte Forårspakke 2.0 i kraft. Reformen har som hovedformål endnu engang at 

nedsætte skatten på arbejde samt at gøre Danmark mere grøn. Skatten af den sidste tjente krone er 

blevet sænket. Dette skal føre til en forøget arbejdsindsats, hvilket indebærer, at hver enkelt borger 

får en økonomisk gevinst ved at arbejde flere timer, tage større ansvar og dygtiggøre sig. Desuden 

begrænses udførslen af sort arbejde. Den forøgede arbejdsindsats skal bidrage til øgede 

skatteindtægter, som skal finansiere de offentlige serviceydelser. Med forhøjede skatteindtægter 

øges også mulighederne for vækst og velstand i det danske samfund3. 

For at sænke skatten på arbejde er mellemskatten på 6% blevet afskaffet. Endvidere er 

topskattegrænsen blevet forhøjet med kr. 36.000 i 2010 i 2009-niveau og med yderligere kr. 18.400 

i 2011 i 2009-niveau4, hvilket svarer til en topskattegrænse på kr. 389.900 i 2010 og en grænse på 

kr. 409.100 i 2011 i 2010-niveau5. Disse tiltag har resulteret i, at marginalskatten er faldet fra 59% 

til 51,5%, begge eksklusiv kirkeskat og AM-bidrag6. 

Bundskattesatsen er fra og med 2010 blevet nedsat med 1,5%-point, hvilket betyder, at satsen er 

faldet fra 5,26% til 3,76%. Herudover bliver sundhedsbidraget på 8% i perioden fra 2012 til 2019 

overført til bundskatten med 1%-point om året, hvorfor der i 2019 vil være en bundskattesats på 

11,76%. Beskæftigelsesfradraget forhøjes gradvist fra 2012 til 2019 fra 4,25%, dog maksimalt kr. 

13.600, til 5,6%, dog maksimalt kr. 17.9007. 

Fra 2012 til 2019 vil der gradvist blive indfaset ændringer til reglerne om befordringsfradrag. Dette 

skyldes den faldende skatteværdi af ligningsmæssige fradrag. Personer med en indkomst under kr. 

248.700 i 2010-niveau modtager et ekstra befordringsfradrag på 25%, dog maksimalt kr. 6.000. 

Dette fradrag nedsættes gradvist for indkomster over kr. 248.700 i 2010-niveau og bortfalder helt 

ved en indkomst på kr. 298.700 i 2010-niveau. Det ekstra befordringsfradrag forhøjes fra 2012 til 

                                                           
2 Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0, side 3-4 
3 Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat, side 4 
4 Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0, side 10 
5 Forårspakke 2.0, Revitax, side 5 
6 Forårspakke 2.0, Revitax, side 5 
7 Forårspakke 2.0, Revitax, side 4-5 



10 

 

2019 fra 25% til 64%, og det maksimale fradrag stiger fra kr. 6.000 til kr. 15.400. Endvidere bliver 

grænsen for den høje befordringsfradragssats på kr. 1,90 pr. kilometer fra 2012 hævet fra 100 

kilometer dagligt til 120 kilometer. For personer i udkantskommuner findes der en midlertidig 

ordning, hvor befordringsfradragssatsen for kørsel udover 100 kilometer (120 kilometer fra og med 

2012) dagligt er den høje sats på kr. 1,90. Denne ordning er forlænget frem til 20188. 

Udover at sænke skatten på arbejde er formålet med reformen også at hæve skatterne på forurening 

og forbrug af energi. Formålet hermed er, at det skal være dyrere at forbruge og producere varer, 

som er skadelige for miljø og klima9. Herudover er afgifterne på fedt, chokolade, sukkervarer og 

cigaretter blevet forhøjet10. For at kompensere husholdningerne for de forhøjede afgifter er der 

blevet indført en grøn check. Denne er på kr. 1.300 og tildeles alle over 18 år, ligesom der tildeles 

kr. 300 pr. barn, dog maksimalt for to børn. Den grønne check er indkomstafhængig og aftrappes 

med 7,5% af den del af indkomsten, der efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag overstiger kr. 

362.800 i 2010. I forlængelse heraf aftrappes den grønne check til børn efter samme princip, som 

hos den voksne modtager, dog påbegyndes aftrapningen først, når den voksne modtager ikke selv 

modtager nogen grøn check. Den grønne check indregnes i forskudsopgørelsen og årsopgørelsen 

som en betalt skat11. 

Herudover er der flere tiltag, som ikke synes relevant at nævne i sammenhæng med denne opgave. 

På lang sigt reduceres indkomstskatterne samlet set med cirka kr. 28,5 mia. om året, samt de 

offentlige finanser styrkes med cirka kr. 5,5 mia. om året12. Dette skyldes den forøgede 

arbejdsindsats samt de andre positive virkninger, som reformen har. På lang sigt er reformen fuldt 

finansieret. 

  

                                                           
8
 Forårspakke 2.0, Revitax, side 7 

9
 Forårspakke 2.0, Revitax, side 15 

10
 Forårspakke 2.0, Revitax, side 18 

11
 Forårspakke 2.0, Revitax, side 6 

12
 Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0, side 4 
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3. Om multimedieskat – af Christina  

 

3.1 Multimedier – af Christina  

Fra 1. januar 2010 skal lønmodtagere beskattes af multimedier, der stilles til rådighed af 

arbejdsgiveren for privat anvendelse. I begrebet multimedier indgår telefon, computer og 

internetforbindelse13.  

Multimediebeskatningen omfatter telefoner, hvilket dækker både oprettelses-, abonnements- og 

forbrugsomkostninger til telefonen og også selve telefonen (både fastnet- og mobiltelefoner er 

omfattet af reglerne). Desuden er ”andre sædvanlige ydelser”, der er inkluderet i abonnementet, 

også omfattet af reglerne. Den teknologiske udvikling inden for telefoni, men også den generelle 

opfattelse af indholdet i et telefonabonnement, er med til at bestemme, hvad der indgår i begrebet 

”andre sædvanlige ydelser”, og begrebets indhold ændres altså løbende. Små håndholdte computere 

som for eksempel PDAer14 og smartphones15 indgår i ordningen på samme måde som telefoner16. 

Som multimedier indgår computere med sædvanligt tilbehør, som er for eksempel printer, skærm og 

software af normal størrelse og standard. Ligesom med telefonydelser ændres begrebet ”sædvanligt 

tilbehør” i takt med den teknologiske udvikling og den generelle opfattelse af, hvad der 

sædvanligvis hører med til en computer17.  

På lige fod med computere indgår nu også datakommunikation og internetforbindelser i 

beskatningen af personalegoder. Dette inkluderer etableringsomkostninger og løbende udgifter til 

ISDN18-, ADSL19- eller andre bredbåndsforbindelser. I abonnementet kan i dag desuden indgå tv-

kanaler eller fri download af musik20. Medmindre disse ydelser kan separeres fra den egentlige 

internetadgang og –forbindelse, er de ligeledes omfattet af multimediebeskatningen. I 

SKM2009.789.SR slår Skatterådet imidlertid fast, at tv-pakker skal beskattes som øvrige 

personalegoder, jf. Ligningslovens §16, stk. 121, og at øvrige multimedier, som indgår i 

abonnementet – i dette tilfælde mobiltelefoni og internet, skal beskattes via multimedieskatten. 

                                                           
13 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 1 
14 En pda er en form for håndholdt computer, som har adgang til internettet og i visse tilfælde også kan bruges som mobiltelefon. 
15 En smartphone er en mobiltelefon, der har funktioner som en computer, for eksempel e-mail, adressekartotek og kalender. 
16 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 1 
17 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 1 
18 ISDN er en opkaldsforbindelse til internettet. 
19 ADSL er en konstant forbindelse til internettet. 
20 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 1 
21 Ligningslovens § 16, stk. 1: ”Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes tilskud til telefon uden for arbejdsstedet, jf. 
stk. 2, samt efter reglerne i stk. 3-13 vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller 
delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et 
ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Tilsvarende gælder personer, der er valgt til 
medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, 
regionsråd og kommunalbestyrelser.” 
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Praksis viser således, at tv-kanaler skal beskattes selvstændigt, uanset at disse ikke fremgår særskilt 

af opkrævningen. Markedsværdien af tv-pakken skal i stedet opgøres som forskellen mellem det 

betalte internetabonnement inkl. tv-pakke og prisen på et tilsvarende produkt uden tv-pakke. Derved 

adskiller praksis sig fra teorien, hvor tv-pakker i princippet kan ”gemmes” i et internetabonnement 

og dermed komme med under multimedieskatten. Det er således i praksis ikke muligt at undgå 

beskatning af tv-pakker, der betales af arbejdsgiveren, selvom der i bemærkningerne til lovforslaget 

om multimediebeskatning var lagt op til, at dette kunne undgås, hvis tv-pakkerne var en integreret 

del af abonnementet og ikke kunne adskilles fra de øvrige ydelser. Det bindende svar får altså 

betydning for praksis fremadrettet, selvom det umiddelbart strider mod det tiltænkte. Dog virker 

afgørelsen ganske retfærdig, da dækning af omkostninger til tv-pakke må kunne betegnes som 

sparet privatforbrug. Alene af denne årsag virker det uforståeligt, at man i første omgang havde 

besluttet, at tv-pakker ikke kunne separeres fra de øvrige ydelser og således undgå særskilt 

beskatning, men blot nøjes med multimediebeskatning. Praksis vil fremadrettet følge ovennævnte 

bindende svar, således at tv-pakker altid skal beskattes særskilt af markedsværdien ligesom øvrige 

personalegoder – indtil eventuelle ændringer vedtages.  

 

3. 2 Hvem er omfattet af multimediebeskatningen – af Christina  

Både lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende er omfattet af multimediebeskatningen, 

ligesom også medlemmer af bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn med videre, som får 

stillet ét eller flere multimedier til rådighed, skal multimediebeskattes22.  

Der findes dog en række særlige undtagelser, hvor der ikke udløses multimediebeskatning, selvom 

en person har multimedier stillet til rådighed for privat anvendelse. 

Ulønnede personer, der arbejder frivilligt i en forening eller hjemmeværnet, er undtaget fra reglen 

om multimediebeskatning og kan således undgå beskatning, selvom de har multimedier stillet til 

rådighed for privat anvendelse.  

Frivillige i hjemmeværnet er fritaget fra reglerne om multimediebeskatningen og skal således ikke 

beskattes af multimedier, uanset at disse også er til rådighed for privat anvendelse23. Til at begynde 

med var øvrige hjemmeværnsansatte ikke fritaget for multimedieskat, men så snart 

multimedieskatten var vedtaget, kom Centralforeningen for Stampersonel (herefter CS) på banen. 

Foreningen argumenterede for, at de multimedier, som de ansatte i hjemmeværnet havde til 

                                                           
22 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 2 
23 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 2 
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rådighed, var arbejdsværktøjer24. Man mente i CS, at multimedieskatten ville skade både det 

nationale beredskab og opgaveløsningen i forsvaret. De arbejdsredskaber, som man i første omgang 

skulle multimediebeskatte, har forsvaret pålagt de ansatte tjenstligt af hensyn til beredskabet. Det 

betyder, at multimedierne, herunder tjenestemobiltelefon, vagttasker og fjernarbejdspladser, er 

afgørende for, om den ansatte kan udføre sit arbejde. Efter CS’ krav om fritagelse for 

multimedieskat for hjemmeværnsansatte gav Venstre kort tid efter vedtagelsen af multimedieskatten 

en garanti for, at soldater og andre ansatte i hjemmeværnet ikke skal beskattes af multimedier, der 

er til rådighed for privat benyttelse25. De hjemmeværnsansatte er således blevet prioriteret højere 

end andre brancher, hvor man ligeledes kan argumentere for, at der er stor afhængighed af de 

multimedier, som arbejdsgiver har stillet til rådighed. For eksempel er hverken ansatte i politiet26 

eller sundhedspersonale fritaget for multimedieskat, selvom også disse erhverv er afgørende for den 

service, der tilbydes de danske borgere. Det kan derfor virke som en skæv prioritering, at netop 

hjemmeværnet og ikke andre offentlige organer er fritaget.  

For både frivillige i foreninger samt frivillige og ansatte i hjemmeværnet gælder, at de kun er 

fritaget for multimediebeskatning, såfremt multimedierne stilles til rådighed af henholdsvis 

foreningen og hjemmeværnet. Hvis for eksempel en frivillig i en forening har et fuldtidsarbejde ved 

siden af, hvor vedkommende får stillet multimedier til rådighed af arbejdsgiver, skal vedkommende 

beskattes af disse multimedier på samme måde som alle andre lønmodtagere.  

Ud over ovenstående er der ikke særlige erhvervsgrupper, der er fritaget for multimedieskatten.  

Ved arbejdsgiverbetalt uddannelse kan en computer stilles til rådighed for den studerende på samme 

vilkår som for eksempel bøger, uden at det medfører multimediebeskatning. Dette gælder dog kun, 

såfremt uddannelsen opfylder kravene til skattefrihed. Computeren må ikke benyttes privat under 

uddannelsesperioden, da dette altid vil udløse multibeskatning27. 

Ved uddannelse sondres mellem basisuddannelse og ajourføring28. Hvis omkostninger til 

uddannelse dækker en basisuddannelse, er der hos arbejdsgiveren ikke fradrag for disse 

omkostninger, da uddannelsen ikke er kompetencegivende inden for det erhverv, der er relevant for 

arbejdsgivers virksomhed. Desuden vil medarbejderen blive skattepligtig af beløbet, hvis 

arbejdsgiver alligevel vælger at dække omkostninger til basisuddannelsen, da uddannelsen mere har 

privat karakter. Dette kan sidestilles med fuldtidsstuderende, der med deres SU og øvrige indkomst 

betaler udgifter til studiet med beskattede midler. Hvis uddannelsen i stedet kan betegnes som 

                                                           
24 http://www.information.dk/telegram/190851 
25 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2009/05/12/144334.html 
26 Se mere om ændringer i politiets arbejde efter multimedieskatten i afsnit 9 
27 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 2 
28 Grundlæggende Skatteret 2009, side 235-240 
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ajourføring, vil der være fradrag for omkostningerne til uddannelsen hos arbejdsgiver, ligesom 

medarbejderen ikke vil skulle beskattes af arbejdsgivers dækning af omkostningerne.  

Hvis sociale myndigheder stiller multimedier til rådighed for handicappede, skal disse ikke 

beskattes af multimedier, uanset at disse benyttes privat, jf. sociallovgivningens regler29. 

Handicappede, der får stillet multimedier til rådighed af en arbejdsgiver, skal multimediebeskattes 

på samme vis som alle andre lønmodtagere. Forskellen skal formentligt findes i det faktum, at 

multimedier, der stilles til rådighed af de sociale myndigheder, er nødvendige for den handicappede 

i hverdagen, hvorimod handicappede, der kan passe et arbejde og har multimedier stillet til rådighed 

af arbejdsgiveren, ikke i samme grad har et behov for multimedierne af andre grunde end øvrige 

lønmodtagere. Den sondring, der her er valgt, virker retfærdig. Det er ikke rimeligt, at 

handicappede, der er afhængige af for eksempel en mobiltelefon for at kunne tilkalde hjælp, skal 

multimediebeskattes heraf, blot fordi den også kan bruges til private opkald. Omvendt virker det 

helt fornuftigt, at handicappede, som på lige fod med andre medarbejdere, får stillet 

arbejdsgiverbetalte multimedier til rådighed, også skal multimediebeskattes. 

 

3.3 Multimedieskat – af Christina  

Multimedieskatten er en rådighedsbeskatning. Det er således ikke afgørende, om medarbejderen 

faktisk benytter det eller de multimedier, arbejdsgiveren stiller til rådighed, men udelukkende om 

der er mulighed for privat brug. Denne beskatning af rådighed ses også ved beskatning af fri bil, 

idet det heller ikke der er afgørende, om bilen faktisk benyttes privat, men blot at muligheden 

foreligger30.  

På grund af rådighedsbegrebet kan der udløses multimediebeskatning alene på baggrund af en aftale 

med arbejdsgiveren om, at et multimedie kan tages med hjem fra arbejdspladsen – også selvom 

godet ikke faktisk tages med hjem.  

Hvis multimediet/-erne kun er til rådighed i en del af indkomståret, bliver man kun beskattet 

forholdsmæssigt af måneder med rådighed. Dette kan være aktuelt, hvis en lønmodtager skifter 

arbejde i løbet af et indkomstår og enten går fra at have multimedier til rådighed for privat 

anvendelse til ikke at have – eller omvendt. Lønmodtageren er skattepligtig i påbegyndte måneder, 

således at selvom man først tager et arbejdsgiverbetalt gode med hjem fra arbejdspladsen i 

slutningen af en måned, sker beskatningen for hele den pågældende måned. Det samme gælder, hvis 

den private rådighed slutter i starten af en måned – her vil beskatningen ske indtil udgangen af den 

                                                           
29 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1842215&vId=0 
30 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 3 
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samme måned. Der regnes altså kun i hele måneder – hvilket svarer til en beskatning af kr. 250 pr. 

måned i de måneder, hvor multimedier er til rådighed for privat anvendelse, idet grundbeløbet på kr. 

3.000 fordeles på årets måneder, og der kun sker beskatning i måneder med rådighed over 

multimedier31. 

Arbejdsredskaber, der anvendes på arbejdspladsen – også til private formål – udløser ikke 

multimediebeskatning32. Dette gælder også bærbare multimedier stillet til rådighed på 

arbejdspladsen. Det betyder, at hvis en medarbejders daglige arbejdsredskab på arbejdspladsen er en 

bærbar pc, skal vedkommende som udgangspunkt ikke beskattes af multimedier. Dette gælder ikke, 

hvis der mellem arbejdsgiver og medarbejder er udarbejdet en aftale, som siger, at medarbejderen 

gerne må tage computeren med hjem. Da skal medarbejderen multimediebeskattes, da det her 

formodes, at der vil være privat rådighed over multimediet – også selvom multimediet reelt aldrig 

forlader arbejdspladsen. For at undgå beskatning af multimedier på arbejdspladsen vil det således 

være en rigtig god idé, at der underskrives en aftale med arbejdsgiveren om, at multimediet ikke må 

tages med hjem. Herefter vil medarbejderen være fritaget for multimedieskat33. Der sondres altså 

mellem multimedier, der udelukkende er til rådighed på arbejdspladsen og multimedier, der er eller 

kan være til rådighed privat uden for arbejdspladsen.  

Når multimedier tages med hjem fra arbejdspladsen blot én enkelt gang, udløser dette beskatning på 

grund af rådighedsbegrebet34. Derfor vil multimedieskatten også udløses, hvis bopælen er på samme 

adresse som arbejdspladsen – dette kan for eksempel gælde for selvstændigt erhvervsdrivende, der 

driver deres virksomhed fra privatadressen. Hvis en bærbar computer, som fungerer som 

arbejdsredskab på arbejdspladsen, tages med hjem for at arbejde hjemmefra, skal lønmodtageren 

multimediebeskattes. Selvom det aftales med arbejdsgiveren fra gang til gang, når den bærbare 

computer tages med hjem, skal lønmodtageren beskattes af multimediet i hele indkomståret, da der 

er et multimedie til rådighed for privat benyttelse i hele perioden. Det samme gælder ved en mobil 

internetforbindelse. Derimod skal lønmodtageren kun beskattes i de måneder, hvor en bærbar 

computer (og eventuelt mobil internetforbindelse) lånes med hjem, hvis det daglige arbejdsredskab 

er en stationær computer, idet der her vil være tale om et andet multimedie, der stilles til rådighed, 

end det daglige arbejdsredskab. Man kunne forestille sig, at arbejdsgiveren vil opbevare bærbare 

computere til hjemlån for medarbejderne et bestemt sted på arbejdspladsen, hvorfor det vil være 

nemt for arbejdsgiver at kontrollere, hvornår den enkelte medarbejder låner en bærbar pc med hjem. 

                                                           
31 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 3 
32 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 3 
33 Mere om arbejdsgivers kontrolkrav i afsnit 4.1 
34 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 3-4 
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Hvis en telefon på arbejdspladsen – uanset om det er mobil eller fastnet – viderestilles til 

lønmodtagerens private telefon, udløses der ikke multimediebeskatning, idet der ikke er stillet et 

arbejdsgiverbetalt gode til rådighed for privat benyttelse. Et andet eksempel, hvor et gode kan tages 

med til bopælen, uden at dette udløser multimediebeskatning, er, når en lønmodtager kører hjem fra 

arbejde i en bil stillet til rådighed af arbejdsgiveren, og der i bilen er fastmonteret en computer eller 

telefon, som bruges i det daglige arbejde. Såfremt der er indgået en aftale med arbejdsgiveren om, 

at mobiltelefonen eller computeren ikke må fjernes fra bilen og ikke må anvendes privat, udløses 

der ikke beskatning. Hvis computeren eller telefonen er fastmonteret på en sådan måde, at den ikke 

umiddelbart kan tages ud af bilen, fjerner det formodningen om privat rådighed over multimediet, 

hvorfor multimediebeskatningen undgås. 

Multimedieskatten skal ikke betragtes som en ny skat, men blot en værdiansættelse af det gode, der 

består i, at arbejdsgiveren stiller et multimedie til rådighed for lønmodtageren, som også kan 

benytte multimediet til private formål. Fri telefon (det vil sige arbejdsgiverbetalt telefon, der må 

anvendes både privat og erhvervsmæssigt) er tidligere blevet beskattet hos lønmodtagere med en 

værdi på kr. 3.000 årligt, hvorfor multimedieskatten kan ses som en videreudvikling og udvidelse af 

dette begreb, som nu dækker andre multimedier end blot telefoner. 

Værdien af multimedier er fastsat til kr. 3.000 (2010-niveau) pr. år, og denne værdi gælder, uanset 

om der stilles et eller flere multimedier til rådighed for lønmodtageren35. Værdien ændres ikke, 

selvom omkostningerne til multimediet/-rne enten overstiger eller er under kr. 3.000 pr. år. Det 

bemærkes, at lønmodtageres egenbetaling til multimedier ikke nedsætter multimedieskattens værdi 

på kr. 3.000, ligesom private udgifter til multimediet ikke ændrer på værdien. For lønmodtagere, der 

tidligere blev beskattet af fri telefon og i indkomståret 2010 fortsat har telefon og måske også 

computer og internetforbindelse til rådighed for privat anvendelse, ændres selve 

beskatningsgrundlaget altså ikke fra det i indkomståret 200936.  

Hvis man allerede ved multimedieskattens ikrafttræden havde et eller flere multimedier til rådighed, 

vil disse være omfattet af de nye regler og udløse multimediebeskatning. 

Indtil 22. april 2009 kunne arbejdsgiver og lønmodtager indgå aftale om hjemme-pc-ordning. Ved 

denne ordning aftaler man, at arbejdsgiveren betaler minimum 25 % af udgifterne ved at stille 

computeren til rådighed. Det er vedtaget, at denne ordning først udløser multimediebeskatning fra 

                                                           
35 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 2 
36 Mere herom i afsnit 3.4 
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2013. Det bemærkes dog, at hvis lønmodtager har et andet multimedie til rådighed, skal der 

alligevel betales multimedieskat, da dette multimedie udløser beskatning37. 

Den teknologiske udvikling har i flere år gjort det muligt at have to simkort i én mobiltelefon. Disse 

modeller har ikke tidligere været særligt udbredt, men det kan måske ændres med ikrafttrædelsen af 

multimedieskatten. Mobiltelefonerne er indrettet således, at de to simkort kan fungere fuldstændig 

uafhængigt af hinanden, og brugeren kan altså adskille privat og erhvervsmæssig brug38. Fordelen 

er, at den ansatte slipper for altid at have to telefoner med sig rundt – både en privat og en 

arbejdsgiverbetalt. For at den ansatte med denne løsning kan undgå multimedieskat, skal det 

telefonnummer, som er arbejdsgiverbetalt, indgå i arbejdsgiverens stikprøvekontrol på lige fod med 

øvrige arbejdsgiverbetalte mobiltelefoner, og det pågældende telefonnummer må kun benyttes til 

erhvervsmæssige opkald. Desuden er det en forudsætning for fritagelse af multimedieskat, at 

medarbejderen selv har betalt for selve telefonen, da multimediet ellers er stillet til rådighed for 

privat anvendelse, og medarbejderen dermed skal multimediebeskattes. Det vides endnu ikke, om 

denne løsning vil blive populær blandt lønmodtagerne, men medmindre disse telefoner enten er 

meget dyrere i indkøb eller er væsentligt ringere i teknologien end almindelige mobiltelefoner, kan 

løsningen være attraktiv. 

En lønmodtager kan vælge at bruge sin egen telefon i sit arbejde, mod at arbejdsgiver dækker 

udgifter til erhvervsmæssige opkald som udlæg efter regning, som det også sker med andre udgifter, 

som en lønmodtager lægger ud for sin arbejdsgiver. Lønmodtageren skal kunne dokumentere sine 

erhvervsmæssige opkald over for arbejdsgiver, før en refusion af udgifterne kan finde sted. Ved 

denne metode undgår lønmodtageren multimedieskat eller anden beskatning, idet der ikke stilles 

arbejdsgiverbetalte multimedier til rådighed for lønmodtageren.  

 

3.3.1 Særlige regler om arbejdsmobiltelefoner – af Christina  

En lønmodtager kan undgå multimediebeskatning af arbejdsgiverbetalt mobiltelefon, som tages 

med hjem fra arbejdspladsen, hvis følgende betingelser opfyldes: 1) brugen af telefonen er 

nødvendig for at kunne udføre arbejdet i den pågældende stilling, 2) lønmodtageren har afgivet en 

”Tro og love erklæring” til arbejdsgiveren om, at telefonen kun bruges erhvervsmæssigt og 3) 

arbejdsgiveren fører kontrol med, at lønmodtageren kun benytter telefonen erhvervsmæssigt39. 

Telefonen kan være nødvendig for lønmodtageren at have med hjem, hvis stillingen har karakter af 

tilkaldevagt, eller hvor det er nødvendigt for udførelsen af arbejdet, at arbejdsgiveren kan få fat i 

                                                           
37 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 2 
38 http://www.dinepenge.dk/skat/artikel/dobbelt-telefon-kan-spare-medieskat 
39 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 5 
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lønmodtageren eller omvendt. Om der er behov for, at telefonen tages med hjem for at kunne udføre 

arbejdet, vurderes af arbejdsgiveren. Mobiltelefonen må overhovedet ikke bruges til private opkald 

– heller ikke private opkald, som normalt ville kunne foretages (skattefrit) fra telefonen på 

arbejdspladsen. Det udløser dog ikke beskatning, hvis lønmodtageren modtager private opkald på 

telefonen.  

Da reglen om arbejdsmobiltelefoner er en undtagelse til hovedreglen, hvor multimedier, som en 

lønmodtager tager med hjem fra arbejdspladsen, udløser beskatning, er der tale om en særlig skrap 

kontrol, hvor arbejdsgiveren skal dokumentere, at arbejdsmobiltelefonen kun anvendes til 

erhvervsmæssige opkald. Der findes ikke en tilsvarende ”lempelig” undtagelse ved brug af 

computer og internetforbindelse, da det her ikke er muligt for arbejdsgiveren at kontrollere, om 

henholdsvis computeren og internetforbindelsen er anvendt privat. Der kan ved disse multimedier 

ikke fremskaffes samme pålidelige dokumentation, som opkaldslister udgør ved telefoner. 

Praksis omkring arbejdsmobiltelefoner er ikke ændret væsentligt fra tidligere, dog var det før 1. 

januar 2010 tilladt at foretage enkeltstående private opkald fra arbejdsmobiltelefonen, uden at det 

udløste beskatning for lønmodtageren.  

 

3.3.2 Tjenesterejser – af Christina  

Som med arbejdsmobiltelefoner er tjenesterejser en anden undtagelse til hovedreglen om beskatning 

af rådighed over multimedier. En tjenesterejse er defineret som en rejse for en medarbejder, der af 

sin arbejdsgiver midlertidigt sendes til et andet arbejdssted end den sædvanlige arbejdsplads40. 

Hvis tjenesterejsen giver et arbejdsbetinget behov for, at medarbejderen skal have multimediet med 

sig, kan medarbejderen undgå beskatning.  

Dette gælder dog kun, såfremt multimediet udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, og at det vil 

kræve unødigt besvær for medarbejderen at hente multimediet på arbejdspladsen før tjenesterejsen 

og aflevere det der igen efterfølgende. 

Om afhentning og aflevering af multimediet på arbejdspladsen før og efter tjenesterejsen medfører 

unødigt besvær for medarbejderen afgøres ved en konkret vurdering af arbejdsgiveren i det enkelte 

tilfælde. Der tages udgangspunkt i en række praktiske forhold som for eksempel afstanden fra 

medarbejderens bopæl til arbejdspladsen. Der tages desuden hensyn til rejsetiden og det 

transportmiddel, der skulle benyttes ved afhentning og aflevering af multimediet på arbejdspladsen. 

                                                           
40 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 6 
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Arbejdsgiveren vil typisk være interesseret i, at medarbejderen tager multimediet med hjem fra 

arbejdspladsen dagen før tjenesterejsen, da han på den måde undgår at betale for den tid, 

medarbejderen ellers skulle bruge på at afhente multimediet samme dag som tjenesterejsen finder 

sted. Dette tidsaspekt medtages også i vurderingen af, om medarbejderen kan tage multimediet med 

hjem dagen før tjenesterejsen uden at skulle multimediebeskattes. 

Hvis en computer og eventuelt mobil bredbåndsforbindelse tages med til medarbejderens private 

bopæl i forbindelse med tjenesterejse, skal en række betingelser opfyldes, for at der ikke udløses 

multimedieskat. Medarbejderen skal opfylde betingelserne for at være på tjenesterejse dagen efter, 

computeren tages med hjem, hvilket betyder, at tjenesterejsen skal begynde morgenen efter, 

ligesom det skal være nødvendigt for arbejdet på tjenesterejsen, at computeren medbringes. 

Desuden må computeren som nævnt ovenfor kun anvendes erhvervsmæssigt, og afhentning af 

multimediet på arbejdspladsen skal medføre unødigt besvær for medarbejderen.  

Der kan også medbringes arbejdsgiverbetalt mobiltelefon på en tjenesterejse. Udover de anførte 

betingelser ved computer på tjenesterejser er der yderligere et par betingelser, der skal opfyldes for, 

at en mobiltelefon kan medbringes på en tjenesterejse, uden at det udløser multimedieskat. Der skal 

udarbejdes en ”Tro og love erklæring” om, at mobiltelefonen kun bruges erhvervsmæssigt, og 

erklæringen underskrives af både medarbejder og arbejdsgiver. Arbejdsgiveren skal føre kontrol 

med, at mobiltelefonen ikke benyttes privat, og medarbejderen må heller ikke efterfølgende 

anvende mobiltelefonen til private opkald fra arbejdspladsen. Det bemærkes, at modtagelse af 

private opkald ikke udløser beskatning.  

Hvis tjenesterejsen starter på arbejdspladsen, men ender på medarbejderens bopæl, således at 

multimediet først afleveres på arbejdspladsen den næste morgen, gælder de samme betingelser som 

anført ved computer og mobiltelefon ovenfor.  

Hvis et multimedie medbringes på en tjenesterejse, men ikke på noget tidspunkt befinder sig på 

medarbejderens bopæl, skal der ikke ske beskatning af multimedier.  

Hvis en bærbar computer tages med hjem efter arbejde som følge af et arbejde, der udføres ude hos 

kunder, og medarbejderen således ikke har et fast arbejdssted, anses dette ikke for tjenesterejse. Det 

formodes derfor, at multimediet er til privat rådighed, og medarbejderen kan dermed ikke undgå 

multimedieskat.  
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3.3.2.1 Bindende svar – af Anne  

Ved brug af multimedier på tjenesterejser skal det som nævnt ovenfor vurderes i hvert enkelt 

tilfælde, hvorvidt afhentning og aflevering af multimedierne på arbejdspladsen før og efter 

tjenesterejsen vil medføre unødigt besvær for medarbejderen, da denne betingelse afgør, om der 

skal ske beskatningen af multimedierne. 

Da det kan være meget svært at vurdere dette i hvert enkelt tilfælde, har en arbejdsgiver taget dette 

emne op og spurgt SKAT til råds. I bindende svar SKM2010.230.SR vurderes det, hvorvidt en 

arbejdsgiver, som vejledning til sine medarbejdere i forbindelse med tjenesterejser, kan sige, at det 

vil være til unødigt besvær for de medarbejdere, som bor uden for den by, hvor virksomheden er 

beliggende, at afhente og aflevere multimedier før og efter tjenesterejser. 

Selvom et multimedie kun tages med hjem en enkelt gang, vil multimedieskatten blive udløst, da 

det er vanskeligt at afkræfte, at multimediet er blevet anvendt privat. Da det for mobiltelefoner er 

muligt at modtage specificerede lister over udgående opkald, kan privat anvendelse her afkræftes. 

Dog findes der ikke den samme dokumentation ved anvendelse af andre multimedier. For at 

afkræfte privat rådighed over multimedierne, skal betingelsen om, at det skal være til unødigt 

besvær for medarbejder at afhente og aflevere multimedier før og efter en tjenesterejse, derfor være 

opfyldt. 

Der foreligger ikke nærmere beskrivelser af, hvornår der foreligger en sådan situation, ligesom der 

heller ikke findes nogle afgørelser på spørgsmålet. Derfor må det afhænge af en konkret vurdering i 

hvert enkelt tilfælde, hvorvidt det er til unødigt besvær for medarbejderen at skulle afhente og 

aflevere multimedier før og efter en tjenesterejse. SKAT mener derfor ikke, at en fast grænse, som i 

dette tilfælde er udenfor den by, hvori virksomheden er beliggende, kan fastsættes. Selvom en 

medarbejder bor langt væk fra, hvor virksomheden er beliggende, kan det måske sagtens 

forekomme, at medarbejderen kører forbi virksomheden på vej hjem fra en tjenesterejse, hvorfor det 

ikke vil være til unødigt besvær at aflevere multimedierne. Der er derfor en hel del faktorer, som 

skal tages op til overvejelse, når det gælder betingelsen om unødigt besvær. Derfor kan SKAT 

heller ikke give et generelt svar på, hvornår der foreligger unødigt besvær for medarbejderne. 

SKAT vurderer derfor i ovennævnte tilfælde, at virksomheden ikke som vejledning til sine 

medarbejdere kan sige, at det er til unødigt besvær for de medarbejdere, som bor udenfor den by, 

hvori virksomheden er beliggende, at afhente og aflevere multimedier før og efter en tjenesterejse. 

Skatterådet er enig i SKATs vurdering. 

Denne afgørelse viser således, at arbejdsgiver for hver enkelt medarbejder og hver enkelt 

tjenesterejse skal vurdere, hvorvidt afhentning og aflevering af multimedier før og efter en 
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tjenesterejse er til unødigt besvær for medarbejderne. Der er således ikke muligt at lave 

vejledninger og opstille retningslinjer til brug for medarbejderne, hvilket kan resultere i en stor 

administrativ byrde for arbejdsgiveren.  

 

3.3.3 Multimedier med særligt programmel – af Christina  

Hvis en medarbejder låner en computer med hjem fra arbejdspladsen, fordi der er særlige 

programmer, der skal bruges specifikt til arbejdet, kan medarbejderen undgå 

multimediebeskatning41. Dette gælder dog kun, hvis en række betingelser overholdes. 

Medarbejderen skal have mulighed for at låne en af arbejdsgiverens computere med hjem, og denne 

computer skal indeholde særlige programmer til brug for arbejdets udførelse. Der må kun være et 

begrænset antal computere til rådighed for medarbejderne, og det er yderligere en betingelse, at en 

computer kun lånes med hjem i ny og næ og ikke regelmæssigt. Der findes ikke egentlige 

bestemmelser for, hvor ofte ”i ny og næ” er, hvorfor det altid må vurderes i den konkrete situation, 

om multimediet kun er lånt med hjem i ”ny og næ”, eller om der kræves multimediebeskatning af 

den pågældende medarbejder. SKAT opstiller altid en række eksempler til inspiration ved nye 

skatteregler. Dette er også tilfældet ved multimediebeskatningen, herunder hjemlån af computer 

med særligt programmel. Det er vigtigt for både arbejdsgiver og medarbejder at vide, at disse 

eksempler er udtryk for, hvorledes SKAT mener, reglerne kan benyttes. Eksemplerne opstiller altså 

en række rammer, inden for hvilke den skattepligtige kan bevæge sig, uden at dette udløser 

beskatning. 

Det skal desuden fremgå af en aftale med arbejdsgiveren eller eventuelt interne retningslinjer i 

virksomheden, at computeren kun må anvendes erhvervsmæssigt, og at den faktiske benyttelse kun 

er erhvervsmæssig.  

Ovenstående regler omfatter også for en mobil bredbåndsforbindelse, der tages med hjem for, at 

medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens netværk hjemmefra. Hvis bredbåndforbindelsen 

følger med computeren med det særlige programmel og er nødvendig for at kunne udføre arbejdet 

hjemmefra, skal medarbejderen ikke multimediebeskattes.  

Arbejdsgiveren kan sikre multimedier mod privat rådighed og anvendelse ved at låse en computer 

til kun at kunne åbne arbejdsrelaterede programmer eller dokumenter eller låse en pda, således at 

medarbejderen kun kan overføre oplysninger til særligt indkodede numre (dette kunne være aktuelt 

for eksempelvis en hjemmehjælper, der har behov for at kunne give arbejdsgiveren oplysninger om 

                                                           
41 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 7 
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de enkelte hjemmebesøg)42. Hvis multimediet på denne måde er låst mod anden brug end den 

erhvervsmæssige, skal medarbejderen ikke multimediebeskattes. Arbejdsgiveren skal dog sikre sig, 

at låsen ikke kan brydes, således at medarbejderen alligevel har privat rådighed over multimediet. 

 

3.3.4 Flere af hvert arbejdsgiverbetalt gode til rådighed – af Christina  

Hvis der findes en reel begrundelse herfor, kan en arbejdsgiver godt stille flere goder af samme 

slags til rådighed for medarbejderen uden yderligere skattemæssige konsekvenser end 

multimediebeskatning43. Samtidig må andre i husstanden gerne benytte goderne skattefrit. Hvis 

goderne imidlertid stilles til rådighed for ægtefælle, børn eller andre i husstanden, skal den 

skattepligtige ud over multimedieskat også beskattes af hvert enkelt af goderne. Det betyder, at der 

udover multimedieskatten (beskatning af kr. 3.000 årligt) også skal ske beskatning af de øvrige 

multimediers markedsværdi, som er defineret som de faktiske udgifter til multimedierne44. I 

multimedier indgår også værdien af selve godet, altså telefonen eller computeren. Således vil 

beskatningsgrundlaget ved for eksempel en telefon, der stilles til rådighed for den ansattes 

ægtefælle, være både telefonens værdi samt værdien af de omkostninger, der løbende er til 

abonnement og forbrug. Disse multimedier beskattes som andre personalegoder efter 

Ligningslovens § 16, stk. 1 om sparet privatforbrug.  

Værdien af de multimedier, der er stillet til rådighed uden reel begrundelse herfor, skal beskattes 

som B-indkomst, og der skal derfor ikke betales AM-bidrag af værdien. Dette gælder, uanset om 

multimedierne er stillet unødigt til rådighed for den ansatte (og skattepligtige) eller andre i dennes 

husstand.  

Hvis en medarbejder eksempelvis får stillet to mobiltelefoner til rådighed for privat anvendelse, og 

der ikke er nogen særskilt begrundelse for, at medarbejderen har behov for to mobiltelefoner, og 

derfor reelt kan nøjes med én, skal medarbejderen både multimediebeskattes og beskattes af 

markedsværdien af den ene mobiltelefon.  

Der kan dog være en reel begrundelse for at stille flere af samme gode til rådighed for en 

medarbejder. Det gælder for eksempel, hvis arbejdsgiveren altid skal kunne komme i kontakt med 

den pågældende medarbejder. I dette tilfælde kan man godt stille for eksempel en fastnettelefon til 

rådighed både i medarbejderens hjem og i hans sommerhus. Dette udløser ikke ekstra beskatning ud 

over multimedieskatten, idet arbejdsgiveren har en reel grund for at stille flere telefoner til rådighed.  

                                                           
42 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 8-9 
43 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 9 
44 http://www.grantthornton.dk/kompetencer/skatteraadgivning/vigtig_info_skatteafdelingen/multimediebeskatning 
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3.3.5 Selvstændigt erhvervsdrivende – af Christina  

Hos selvstændigt erhvervsdrivende udløses der beskatning af multimedier, som indgår i den 

erhvervsmæssige virksomhed og er til rådighed for privat benyttelse. Den selvstændigt 

erhvervsdrivende skal indtægtsføre kr. 3.000 på samme måde som lønmodtagere, hvor 

arbejdsgiveren indberetter tilsvarende beløb i løbet af indkomståret45.  

Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende ligeledes er lønmodtager i en anden virksomhed og også 

her har multimedier til rådighed for privat anvendelse, skal den skattepligtige kun beskattes af 

multimedier én gang og altså ikke dobbelt. I virksomhedsskatteordningen kan multimedier indgå i 

virksomheden på samme måde som for eksempel biler. Dette vil udløse beskatning af multimedier, 

da det sidestilles med multimedier stillet til rådighed af en arbejdsgiver.  

For selvstændigt erhvervsdrivende gælder samme afgrænsninger mellem hjem og arbejdsplads som 

for lønmodtagere. Det betyder, at hvis den selvstændigt erhvervsdrivende driver sin virksomhed fra 

en anden adresse end bopælsadressen, kan han på arbejdspladsen benytte multimedierne privat uden 

at skulle multimediebeskattes heraf.  

Hvis en selvstændigt erhvervsdrivende driver sin virksomhed fra bopælen, vil det altid udløse 

multimediebeskatning. Der er ingen undtagelse hertil, da multimedierne forefindes i det private 

hjem, og de dermed er til rådighed for privat benyttelse.  

Selvstændigt erhvervsdrivende, der driver virksomhed i virksomhedsskatteordningen, kan få fuldt 

fradrag for omkostninger til multimedier, abonnementer med videre, der hører med under 

multimedieskatten, idet disse goder kan indgå i virksomhedsordningen på samme måde som for 

eksempel biler. Fradraget er dog betinget af multimediebeskatning af kr. 3.000 årligt.  

For selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke driver virksomheden i virksomhedsskatteordningen, 

sker der ligeledes beskatning af multimedier af kr. 3.000 årligt. For denne persongruppe er det i 

lovforarbejderne anført, at der er tale om driftsmidler med blandet privat og erhvervsmæssige 

benyttelse. Det betyder, at den selvstændigt erhvervsdrivende kun kan få fradrag for den 

erhvervsmæssige andel af udgifterne. Dette virker fuldstændig urimeligt, da den selvstændigt 

erhvervsdrivende derved vil blive multimediebeskattet af multimedier, han som privatperson betaler 

til – altså en form for dobbelt beskatning, idet han beskattes af privat udgifter, som han betaler med 

allerede beskattede midler. Skatteministeriet bekræfter dog, at disse selvstændigt erhvervsdrivende 

                                                           
45 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 11 
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vil få fuldt fradrag for samtlige udgifter til multimedier på lige fod med selvstændigt 

erhvervsdrivende i virksomhedsskatteordningen46.  

Fradragsretten fremgår af Statsskattelovens § 6, litra a om driftsomkostninger. 

 

3.4 Forskel mellem multimediebeskatning og reglerne før 1. januar 2010 – af Christina  

Med multimedieskattens ikrafttrædelse er der sket både skærpende og lempende ændringer i 

beskatningen af multimedier47 i forhold til de tidligere regler.  

Tidligere blev fri telefon beskattet af kr. 3.000 årligt, hvilket var et fast beløb, der ikke var blevet 

reguleret i en årrække, men ved multimedieskatten reguleres standardsatsen kr. 3.000 årligt efter 

Personskattelovens § 20. Før 1. januar 2010 kunne der maksimalt ske beskatning af fri telefon af kr. 

3.000 pr. husstand, men med de nye regler om multimediebeskatningen gælder, at 

multimediebeskatningen sker pr. person og ikke samlet for husstanden. Ved de gamle regler kunne 

arbejdsgiver stille flere telefoner til rådighed for den ansatte eller medlemmer i dennes husstand 

uden yderligere skattemæssige konsekvenser end beskatning af fri telefon kr. 3.000, men nu 

beskattes erhvervsmæssigt unødvendige telefoner og telefoner, der er stillet til rådighed for den 

øvrige husstand, særskilt og kan ikke gå ind under multimedieskatten. Husstanden må dog fortsat 

benytte de multimedier, som den ansatte bliver beskattet af, uden yderligere skattemæssige 

konsekvenser, end at den ansatte multimediebeskattes, medmindre disse direkte er stillet til 

rådighed for de øvrige medlemmer af husstanden. Det bemærkes i den forbindelse, at det er uden 

betydning, hvem der står som ejer af telefonforbindelsen. En arbejdsgiverbetalt fastnettelefon på 

den ansattes bopæl kan godt være registreret i ægtefællens navn og stadig komme med under 

multimediebeskatningen, hvorimod mobiltelefoner registreret i den ansattes navn, men stillet til 

rådighed for øvrige medlemmer i husstanden, stadig vil udløse beskatning af markedsværdien. Det 

er således ikke registreringen, men derimod benyttelsen, der er afgørende for beskatningsformen. 

Ud over de allerede nævnte ændringer kan beskatningsgrundlaget på kr. 3.000 ikke længere 

nedsættes med et beløb svarende til den ansattes egenbetaling til arbejdsgiveren eller privat afholdte 

udgifter – med den begrundelse, at egenbetaling ikke ændrer på, om telefonen er til rådighed for 

privat benyttelse.  

Som hidtil beskattes telefontilskud fra arbejdsgiver til lønmodtager som personlig indkomst. Dette 

gælder, uanset om lønmodtageren i praksis afholder udgifterne til telefonen.  

                                                           
46 Thomson Reuters Professional A/S, R&R Online, RR.2010.02.0034 
47 Thomson Reuters Professional A/S, R&R Online, RR.2010.02.0034 
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Før Forårspakke 2.0 trådte i kraft, kunne en medarbejder, for eksempel tilkaldevagt, med 

arbejdsmobiltelefon tage denne mobiltelefon med hjem, uden at dette udløste beskatning af fri 

telefon, ligesom enkelte private opkald kunne foretages. Ved reglerne om multimediebeskatning vil 

begge dele udløse beskatning – både det at tage en mobiltelefon med hjem eller at foretage – selv ét 

enkelt – privat opkald fra mobiltelefonen. For at undgå multimediebeskatning i dette tilfælde skal 

der underskrives en ”Tro og love erklæring”, hvor medarbejderen bekræfter, at telefonen kun vil 

blive brugt erhvervsmæssigt, og arbejdsgiver skal føre kontrol med, at den faktiske anvendelse kun 

er erhvervsmæssig.  

Computere kunne tidligere skattefrit tages med hjem fra arbejdspladsen, ligesom arbejdsgiverbetalt 

internetforbindelse var skattefri, såfremt den ansatte havde adgang til arbejdsgiverens netværk, men 

som en del af skattereformen er det vedtaget, at al løn skal beskattes. Dette gælder uanset om 

lønnen udbetales som kontanter eller naturalier. Derfor er det ikke længere skattefrit for 

lønmodtagere at have en pc eller internetforbindelse fra arbejdsgiveren til rådighed til privat 

anvendelse.  

Af lempelige ændringer kan blandt andet nævnes, at selve telefonapparatet nu er omfattet af 

multimediebeskatningen – uanset om der er tale om mobil- eller fastnettelefon, hvorimod det 

tidligere skulle beskattes særskilt, hvis arbejdsgiveren også havde betalt for selve telefonapparatet. 

Oprettelsesomkostninger til et telefonabonnement er ligeledes omfattet af multimediebeskatningen, 

men var ikke omfattet af fri telefon.  

At computere nu er omfattet af multimediebeskatningen er en lempelse for de, der har fået stillet en 

computer til rådighed, der ikke er til brug for arbejdet, og samtidig har arbejdsgiverbetalt 

mobiltelefon. Efter at skattereformen trådte i kraft, skal vedkommende blot beskattes af 

grundbeløbet for multimedier, hvorimod vedkommende ifølge de tidligere regler både skulle 

beskattes af fri telefon og computerens værdi, idet den ikke var til brug for arbejdet. Tidligere kunne 

arbejdsgiverbetalte computere ikke kombineres med en kontantlønsnedgang, mens dette nu er 

muligt med multimediebeskatningen.  

Tv-programpakker blev tidligere beskattet særskilt, idet de ikke var omfattet af fri telefon eller 

arbejdsgiverbetalt internetforbindelse. Disse kan ifølge regler om multimediebeskatning indgå i 

ordningen, hvis de ikke kan adskilles fra de øvrige ydelser i internetabonnementet. Dog har 

Skatterådet i flere bindende svar konkluderet, at tv-programpakker ikke kan anses for sædvanlige i 

et internetabonnement. Derfor skal tv-programpakker fortsat beskattes særskilt, men det forventes, 

at det med tiden bliver mere almindeligt, at tv-programpakker bliver en del af internetabonnementer 

og dermed på et tidspunkt vil kunne indgå i multimedieskatten.  
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3.5 Generelt om personalegoder – af Christina  

Et personalegode er en økonomisk fordel (gode), der ydes i et ansættelsesforhold i stedet for penge. 

Personalegoder sidestilles med vederlag og skal derfor medregnes i lønmodtagerens skattepligtige 

indkomst. Arbejdsredskaber og hjælpemidler, der stilles til rådighed på arbejdspladsen er ikke 

skattepligtige, da de bruges som led i arbejdets udførelse. Hvis der er privat rådighed over 

arbejdsredskaberne, eller de benyttes privat, er der derimod tale om et skattepligtigt gode. Goder, 

der ydes som en del af den almindelige personalepleje, herunder for eksempel frugtordning, kaffe 

og kantine, er skattefrie, da deres værdi er uvæsentlig, og godet kun er til rådighed på 

arbejdspladsen.  

Skattepligtige personalegoder skal kun beskattes, såfremt den samlede værdi af goderne overstiger 

kr. 5.500, jf. Ligningslovens § 16, stk. 3 (grundbeløb på kr. 3.000 reguleres årligt efter 

Personskattelovens § 20). Beløbet er ikke en bundgrænse, men en bagatelgrænse, hvilket betyder, at 

hvis de skattepligtige goders værdi overstiger bagatelgrænsen, skal hele værdien beskattes og ikke 

kun det overskydende beløb. Den skattemæssige værdi nedsættes med lønmodtagerens eventuelle 

egenbetaling til arbejdsgiveren.  

Det er vigtigt at bemærke, at det kun er goder, der stilles til rådighed for lønmodtageren af hensyn 

til arbejdets udførelse, der indgår i opgørelsen. Det betyder, at der oftest vil indgå goder, hvor den 

ansatte, hvis vedkommende selv havde betalt for godet, kunne få dækket den del af udgiften, der 

vedrører arbejdet. Der skal altså være en direkte sammenhæng mellem godet og arbejdets udførelse, 

for at goder kan indgå i opgørelsen48. Desuden skal godets værdi kunne henføres til en specifik 

medarbejder, før der kan være tale om beskatning. Derfor beskattes for eksempel motionsrum på 

arbejdspladsen ikke, da det her er svært at vurdere, hvor meget værdi den enkelte medarbejder får af 

dette gode.  

Goder, der er skattepligtige, men kan medtages under bagatelgrænsen på kr. 5.500 er for eksempel 

gratis mad og drikke i forbindelse med overarbejde. Hvornår der er tale om overarbejde i en sådan 

grad, at arbejdsgiver skal afholde omkostninger til kost til den ansatte, er oftest nedfældet i 

kontrakten mellem arbejdsgiver og lønmodtager eller anført i virksomhedens interne retningslinjer. 

Andre goder, hvor bagatelgrænsen benyttes, er beklædning, som arbejdsgiveren ønsker og betaler 

og eventuelt er påført arbejdsgiverens logo, offentlig befordring, som er tiltænkt erhvervsmæssig 

brug og transport mellem hjem og arbejde, som for eksempel et pendlerkort, der også bruges privat, 

og fri avis til brug for arbejdet. Det bemærkes her, at det er medarbejderens eget ansvar at 

                                                           
48 Ligningsvejledningen, Almindelige del 2010-1, afsnit A.B.1.9.1 
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kontrollere, om disse værdier i et indkomstår overstiger bagatelgrænsen. Det betyder samtidig, at 

det er den ansatte selv, der har indberetningspligt af disse personalegoder, og ikke arbejdsgiveren.  

SKAT har opstillet en række goder, der altid skal beskattes og derfor ikke er omfattet af 

ovennævnte bagatelgrænse. Eksempler herpå er goder, hvor Ligningsrådet har fastsat en 

normalværdi, og/eller hvor der er indberetningspligt. Det betyder, at goder som multimedier og fri 

bil ikke er omfattet af bagatelgrænsen, idet der er fastsat retningslinjer for den værdi, den ansatte 

har af godet.  

Personalegoder værdiansættes til markedsværdien, hvilket svarer til det beløb, som den ansatte 

skulle betale for godet i fri handel. Hvis et gode overdrages til den ansatte, skal vedkommende 

beskattes af den værdi, som godet ellers kunne købes til – det samme gælder, hvis godet lånes ud til 

medarbejderen, for da beskattes, hvad der ellers skulle være betalt i leje til tredjemand. Sparet 

privatforbrug skal også beskattes, og her fastsættes værdien til et beløb, som svarer til den 

omkostning, den ansatte har sparet ved ikke selv at betale godet. Hvis et gode overdrages til lån 

eller eje, beskattes værdien af godet, hvorimod forbrug værdiansættes med udgangspunkt i det 

faktiske forbrug. Eventuelle krav fra arbejdsgiveren i forbindelse med, at han stiller godet til 

rådighed for den ansatte, indgår ikke ved vurdering af godets værdi, da det forudsættes, at sådanne 

krav honoreres med kontant løn som kompensation for, at den ansatte står til rådighed for 

arbejdsgiveren. Lønmodtagerens egenbetaling til godet fragår i værdien af godet, således at 

beskatning bliver mindre eller indtræder senere (hvis godet indgår i bagatelgrænsen).  

Hvis arbejdsgiveren betaler for medarbejderens private udgifter til for eksempel en parkeringsbøde, 

skal medarbejderen beskattes af beløbet, ligesom hvis det var udbetalt som kontant løn, hvilket vil 

sige, at der skal indeholdes blandt andet A-skat. En arbejdsgiver kan altså ikke aflønne en 

medarbejder med betaling af private udgifter i stedet for kontant lønudbetaling, uden at dette 

udløser beskatning hos medarbejderen, og arbejdsgiverens indeholdelsespligt indtræder. 

Skattefrie personalegoder er goder, som ikke er omfattet af bagatelgrænsen, men fritaget for 

beskatning. Her er der heller ikke indberetningspligt – hverken for arbejdsgiver eller lønmodtager. 

Goderne har ikke væsentlig værdi eller kan ikke værdiansættes for hver enkelt medarbejder. Som 

tidligere nævnt er motionsfaciliteter på arbejdspladsen fritaget for beskatning, men det gælder også 

for eksempel firmafester og fri parkering ved arbejdspladsen. Arbejdsgiveren kan også betale 

medarbejderens befordring mellem hjem og arbejde. Dette vil være skattefrit for medarbejderen, 

medmindre den skattepligtige selvangiver befordringsfradrag.  
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Gaver, som medarbejderne modtager fra arbejdsgiveren i anledning af julen, beskattes kun, hvis 

markedsværdien (det vil sige købsprisen) overstiger kr. 700. Det er vigtigt at bemærke, at hvis der 

gives pengegaver eller gavekort, skal disse altid beskattes fuldt ud, da det betragtes som løn.  

 

3.6 Kontantlønsnedgang – af Christina  

Kontantlønsnedgang er et udtryk for en ordning, hvor lønmodtageren går ned i løn for at ”betale” 

for sit personalegode49. Mod lavere bruttoløn undgår medarbejderen beskatning af personalegoder. 

Fordelen ved en kontantlønsnedgang er, at i stedet for at blive beskattet af et gode, kan man gå ned i 

bruttoløn og dermed spare penge i den endelige skattebetaling.  

For at illustrere forskellen i beskatning ved kontantlønsnedgang i forhold til beskatning af godet 

eller at betale godet selv af sin disponible løn har vi opstillet følgende simple eksempler for to 

personer, hvis indkomster ligger henholdsvis over og under topskattegrænsen på kr. 389.900 (2010-

niveau). Vi forestiller os, at begge medarbejdere gerne vil videreuddanne sig. Uddannelsen koster 

kr. 60.000 og varer 3 år. Den er af erhvervsmæssig relevans for de to personers fagområde og derfor 

også en fordel for deres arbejdsgiver. En kontantlønsnedgang aftales på forhånd og skal gælde i 

minimum 12 måneder, ligesom det skal være arbejdsgiver fulde økonomiske risiko, at 

medarbejderen videreuddanner sig, det vil sige for eksempel betaler for et semester, hvori 

medarbejderen siger sin stilling op.  

Da uddannelsens varighed er 3 år, har vi taget udgangspunkt i, at medarbejderne trækkes i løn i alle 

36 måneder, uddannelsen varer.  

Eksemplets to personer har indkomst på henholdsvis kr. 300.000 og kr. 480.000 i 2010. Ved en 

kontantlønsnedgang vil uddannelsens værdi på kr. 20.000 årligt trækkes fra i medarbejderens 

skattepligtige indkomst, hvorimod beskatning af et personalegode vil medføre en forøgelse af den 

skattepligtige indkomst på kr. 20.000. 
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Beregningerne viser følgende resultater50: 

    Ved bundskat Ved topskat 

Årets skat 2010 ved kontantlønsnedgang  73.992  138.496 

Årets skat 2010 ved beskatning af personalegode 86.785  157.364 

Forskel     12.793    18.868 

Regneeksemplet viser, at en person, der ikke betaler topskat, sparer kr. 12.793 i skat i 2010, hvis 

uddannelsen ”betales” via kontantlønsnedgang i stedet for beskatning af personalegode. For en 

person, som har en indkomst, der ligger over topskattegrænsen, er besparelsen kr. 18.868 i 2010 ved 

aftale om kontantlønsnedgang. Der er altså en stor skattemæssig fordel for medarbejderen ved 

kontantlønsnedgang frem for at skulle beskattes af uddannelsens værdi. Besparelsen skyldes blandt 

andet, at den skattepligtige indkomst nedsættes med uddannelsens værdi kr. 20.000 ved 

kontantlønsnedgang, fordi beløbet fordeles på 12 måneder og hver måned trækkes af 

medarbejderens bruttoløn. Derimod vil beskatning af uddannelsen øge den skattepligtige indkomst, 

hvorfor skattebetalingen bliver større.        

Eksemplet viser meget tydeligt fordelen i at betale sig fra personalegoder ved kontantlønsnedgang, 

idet en lavere løn alt andet lige medfører en lavere skattebetaling. Netop derfor er der også opstillet 

en række krav, som skal opfyldes, før en kontantlønsnedgang kan benyttes, uden at 

skattemyndighederne underkender aftalen, og personalegodet i stedet for beskattes på almindelig 

vis. For at en kontantlønsnedgang kan accepteres af SKAT, skal der foreligge en egentlig aftale 

herom – for eksempel et tillæg til den oprindelige kontrakt mellem arbejdsgiver og lønmodtager – 

og aftalen skal som hovedregel løbe over minimum 12 måneder. Desuden skal 

kontantlønsnedgangen kunne indeholdes i den eventuelle overenskomst, som arbejdsgiveren og 

lønmodtageren er omfattet af. En løn, som lønmodtageren allerede har krav på, kan ikke senere 

konverteres til naturalier, da dette vil være i strid med Kildeskattelovens § 46, stk. 351. Det betyder, 

at ordningen ikke kan benyttes med tilbagevirkende kraft. Ordningen skal desuden medføre en 

økonomisk risiko for arbejdsgiveren i den forstand, at kontantlønsnedgangen skal være aftalt forud 

for bruttotrækket, og at beløbet ikke reguleres, selvom arbejdsgiveren får større udgifter til 

personalegodet end forventet. Aftalen skal desuden være frivillig for begge parter, og 

lønmodtageren skal have mulighed for – mod et rimeligt varsel – at træde ud af ordningen. Dette 

medfører ligeledes en økonomisk risiko for arbejdsgiveren, idet han kan risikere at være bundet af 
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en kontrakt, som han ikke kan opsige, selvom medarbejderen udtræder af ordningen. 

Arbejdsgiveren skal stille godet til rådighed for lønmodtageren – det vil sige, at han enten skal eje 

godet, eller være kontraktspart i forhold til den eksterne leverandør af godet.  

Der findes eksempler på, at en kontantlønsnedgang ikke kan anvendes, fordi medarbejderen er 

omfattet af en overenskomst. I SKM2009.419.SR ønskede en række lærere at betale deres 

efteruddannelse via kontantlønsnedgang, men da deres timeløn var fastsat i en overenskomst, kunne 

denne timeløn ikke fraviges, og en kontantlønsnedgang var således ikke en mulighed i deres 

tilfælde. I foreningen, hvor lærerne var ansat, havde man sjældent ansatte, der blev i foreningen i 

mere end 12 måneder, hvorfor kontantlønsnedgang også her må nægtes. Den ønskede aftale 

opfylder altså ikke flere af de betingelser, SKAT har opstillet. Det er derfor rimeligt, at Skatterådet 

giver SKAT medhold og underkender den ønskede aftale for lærerne.  

I et andet eksempel, SKM2008.862.SR, kunne det godt aftales mellem arbejdsgiveren og 

lønmodtageren, at lønmodtageren gik ned i løn i en periode på 12 måneder, hvor vedkommende 

samtidig ville læse en 1-årig uddannelse på Københavns Universitet. Uddannelsen var 

erhvervsrettet, og det var arbejdsgiveren, der bar det fulde økonomiske ansvar. Skatterådet 

anerkendte derfor kontantlønsnedgangen. I dette tilfælde opfyldte aftalen de betingelser52, som i 

praksis er afgørende for, om en kontantlønsnedgang kan accepteres af skattemyndighederne.  

Kontantlønsnedgang forhindrer ikke multimediebeskatning, da det som tidligere nævnt ikke er 

muligt at undgå multimediebeskatning ved egenbetaling. I SKM2010.79.SR spørger en 

arbejdsgiver, om han kan stille både en stationær og bærbar computer til rådighed for 

medarbejderne, hvis der er en erhvervsmæssig begrundelse herfor. Dette bekræfter Skatterådet, som 

yderligere bemærker, at dette kan ske i forbindelse med en aftale om kontantlønsnedgang. De 

berørte medarbejdere skal udelukkende multimediebeskattes af grundbeløbet (kr. 3.000 i 2010), idet 

det er sandsynliggjort, at der er et reelt behov for to computere, for at arbejdet kan udføres, og at 

computerne ikke direkte er stillet til rådighed for medarbejderens øvrige husstand. Dette er 

begrundet i megen rejseaktivitet, hvorfor den stationære computer er opstillet på medarbejdernes 

bopæl i forbindelse med en hjemmearbejdsplads, og den bærbare computer er til brug ved 

tjenesterejser. Multimedieskatten kan altså ikke undgås, selvom medarbejderen selv betaler for 

multimedierne i form af kontantlønsnedgang. Egenbetaling kan ikke forhindre multimedieskat, da 

alle multimedier, der er stillet til rådighed af arbejdsgiveren for privat benyttelse, skal beskattes.  
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4. Arbejdsgivers pligter – af Anne  

Når der fra arbejdsgivers side stilles et eller flere multimedier til rådighed over for medarbejder, er 

dette at betragte som A-indkomst. Derfor har arbejdsgiver pligt til at indeholde A-skat og AM-

bidrag i medarbejderens løn af den skattepligtige værdi, som er på kr. 3.000 om året. Pligten til at 

indeholde og indberette A-skat og AM-bidrag medfører også, at der skal tages stilling til hver enkelt 

medarbejder, som råder over multimedier. Det skal kontrolleres, om hver af disse medarbejdere har 

privat rådighed over multimedierne, som er stillet til rådighed af arbejdsgiver. Såfremt en 

medarbejder får stillet multimedier til rådighed af flere arbejdsgivere, skal alle arbejdsgivere 

indeholde og indberette A-skat og AM-bidrag af kr. 3.000 om året, og SKAT vil i forbindelse med 

udarbejdelsen af årsopgørelsen sikre, at medarbejderen kun bliver multimediebeskattet én gang53. 

Medarbejdere, som kun har rådighed over stationært it-udstyr på arbejdspladsen, skal ikke 

multimediebeskattes, idet den pågældende medarbejder ikke har mulighed for at tage multimediet 

med hjem og dermed have privat rådighed over det. Ved medarbejdere, som har rådighed over 

bærbare multimedier på arbejdspladsen, skal der ved hver enkelt medarbejder tages stilling til, om 

medarbejderen har privat rådighed over multimediet, og der skal indgås en form for en aftale, 

således at spørgsmålet om privat rådighed er klart for begge parter. Denne aftale behøver ikke at 

være skriftlig. Hvis der findes et begrænset antal bærbare computere på arbejdspladsen med særligt 

programmel, som medarbejderne har mulighed for at tage med hjem en gang imellem til at udføre 

arbejdsopgaver på, men som de ikke har privat rådighed over, skal arbejdsgiver sikre sig, at 

medarbejderne opfylder betingelserne for ikke at være omfattet af multimediebeskatningen. Det 

samme gælder multimedier, som tages med på tjenesterejser, men som ikke er til rådighed for privat 

brug. Såfremt arbejdsgiver har stillet multimedier til privat brug til rådighed på medarbejderens 

bopæl, skal arbejdsgiver indeholde og indberette A-skat og AM-bidrag54. Arbejdsgiver kan 

skattefrit stille en computer til rådighed til medarbejdere, for hvem arbejdsgiver betaler en 

uddannelse, som opfylder betingelserne for skattefrihed. Dog er det et krav, at computeren er 

relevant for medarbejderens uddannelse, at den ikke anvendes privat, samt at den leveres tilbage 

ved uddannelsens ophør. Her vil en ”Tro og love erklæring” være tilstrækkelig til at godtgøre, at 

computeren ikke anvendes privat55. 

Stiller arbejdsgiver arbejdsmobiltelefon til rådighed, og benyttes mobiltelefonen kun 

erhvervsmæssigt, og skal multimediebeskatningen undgås, er der særlige krav, som skal opfyldes 

for at afkræfte privat rådighed. Arbejdsgiver skal føre kontrol med, at mobiltelefonen ikke benyttes 

privat, ligesom det er et krav, at medarbejder afgiver en ”Tro og love erklæring”, som bekræfter, at 
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mobiltelefonen kun benyttes erhvervsmæssigt. Ved arbejdsmobiltelefoner med mere, som er 

nødvendige for at kunne udføre et vist stykke arbejde, såsom tilkaldevagt og tidsregistrering, og 

som tages med hjem, kan multimedieskatten undgås. Dette kræver blot, at medarbejderen udfylder 

en ”Tro og love erklæring”. Dog er det også her en forudsætning, at arbejdsgiver fører en 

stikprøvevis kontrol med, at multimediet kun anvendes erhvervsmæssigt56. 

Det er ikke muligt at undgå multimedieskatten, såfremt arbejdsgiver stiller fastnettelefon til 

rådighed på medarbejderens bopæl, heller ikke selvom der udfyldes en ”Tro og love erklæring”. 

Ligeledes kan multimedieskatten heller ikke undgås, såfremt der af arbejdsgiver stilles internet til 

rådighed på medarbejderens bopæl57. 

 

4.1 Kontrolkrav – af Anne  

Der er en del kontrolkrav, som arbejdsgiver skal overholde. For medarbejdere, som har bærbare 

multimedier til rådighed på arbejdspladsen, skal det i praksis kontrolleres, at aftaler indgået 

vedrørende privat rådighed rent faktisk også overholdes. Dette bør som minimum gøres et par 

gange om året og kan gøres ved at foretage uanmeldte stikprøvekontroller. Såfremt det fra 

arbejdsgivers side opdages, at medarbejderen ikke overholder aftalen og benytter multimedier 

privat, skal arbejdsgiver indberette til SKAT, at medarbejderen er omfattet af 

multimediebeskatningen fra det tidspunkt, hvor der har været rådighed over multimedier til privat 

brug. Desuden skal der også indeholdes A-skat og AM-bidrag. Det samme gælder for bærbare 

computere med særligt programmel. Her kan arbejdsgiver dog også være opmærksom på, om en 

sådan computer ofte befinder sig på medarbejders bopæl58. 

Ved arbejdsmobiltelefoner, som kun benyttes erhvervsmæssigt, som er nødvendige for 

medarbejderen for at udføre arbejdet, og som tages med hjem, er der skærpede krav, som skal 

opfyldes for at afkræfte, at mobiltelefonen benyttes privat. Såfremt mobiltelefonen kun benyttes 

erhvervsmæssigt, bliver medarbejderen ikke multimediebeskattet. At medarbejderen har mulighed 

for at tage multimediet med hjem uden at blive beskattet, er en undtagelse. Kontrollen er derfor 

skærpet på dette område, og arbejdsgiver skal ved kontrollen gennemgå specificerede lister over 

udgående opkald. Endvidere skal telefonregningerne kontrolleres for unaturligt forbrug, om der er 

store udsving i regningerne, og om der sker betalinger eller donationer fra telefonen. Ved en 

overordnet gennemgang af opkaldslisterne skal arbejdsgiver foretage et passende antal konkrete 

stikprøver af opkaldslisterne. Såfremt arbejdsgiver ikke finder fejl i stikprøverne, vil kontrolkravet 
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være opfyldt, hvis der foretages årlige stikprøver, der omfatter 5% af mobiltelefonerne for en 

regningsperiode på en måned59. 

Såfremt ovenstående giver grund til mistanke, skal dette undersøges nærmere. Arbejdsgiver må 

godt modtage lister fra telefonselskaberne over udgående opkald, men grundet Persondataloven, må 

listerne kun indeholde de første seks cifre af telefonnumrene. Hvis disse lister ikke er tilstrækkelige 

til at afgøre, om mobiltelefonen er benyttet til private formål, må arbejdsgiver på anden måde få 

klarhed over dette, eventuelt i samarbejde med medarbejderen. Hvis det konstateres, at 

mobiltelefonen er blevet brugt privat, skal dette indberettes til SKAT, og dette skal være fra det 

tidspunkt, hvor der har været rådighed over multimediet til privat brug. Det betyder, at arbejdsgiver 

kan være nødsaget til at gå tilbage i tid for at kontrollere tidligere lister over udgående opkald for at 

klarlægge, om mobiltelefonen også tidligere har været brugt til private formål. Såfremt dette er 

tilfældet, skal dette også indberettes til SKAT60. 

Da muligheden for at tage arbejdsmobiltelefonen med hjem, uden at blive multimediebeskattet er en 

særlig ordning, må arbejdsgiver vurdere, om ordningen er anvendelig i virksomheden, og om 

arbejdsgiver vil påtage sig den kontrolforpligtigelse, der følger med. 

 

4.2 Dokumentation – af Anne  

Arbejdsgiver kan risikere, at SKAT kommer på kontrolbesøg. Derfor skal arbejdsgiver over for 

SKAT kunne dokumentere, at reglerne for multimediebeskatning er overholdt, og at kontrollen er 

blevet gennemført. 

I forhold til bærbare multimedier vil arbejdsgivers dokumentation kunne foreligge i forskellige 

former. Arbejdsgiver kan udarbejde lister over, hvilke multimedier hver enkelt medarbejder har til 

rådighed på arbejdspladsen, samt hvilke af disse multimedier medarbejderen har privat rådighed 

over. Endvidere kan arbejdsgiver udarbejde en beskrivelse over virksomhedens multimediepolitik i 

forhold til personalet, og hvordan multimediepolitikken håndteres og kontrolleres i praksis. 

Herudover bør der foreligge dokumentation på datoer for gennemførelse af stikprøvekontroller, 

samt hvad udfaldet af disse stikprøvekontroller har været. Såfremt der i virksomheden findes et 

begrænset antal computere med særlig programmel, som medarbejderne har mulighed for at låne 

med hjem til udførsel af arbejdsopgaver, vil arbejdsgivers dokumentation kunne foreligge ved, at 

der findes en hjemlånsbog, som følger hver enkelt computer. Heri kan medarbejderne anføre navn, 

dato for udlån, formål med hjemlån samt dato for aflevering. Herudover bør der også her foreligge 

                                                           
59 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 14-15 
60 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 15 
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dokumentation på datoer for gennemførelse af stikprøvekontroller, samt hvad udfaldet af disse 

stikprøvekontroller har været61. 

For arbejdsmobiltelefoner foreligger der særlige krav til dokumentationen for, at mobiltelefonerne 

kun benyttes erhvervsmæssigt. Der foreligger de samme krav til dokumentationen, som gælder for 

de bærbare multimedier. Herudover skal der foreligge ”Tro og love erklæringer”, hvor hver enkelt 

medarbejder skriver under på, at mobiltelefonen kun benyttes erhvervsmæssigt. De gennemgåede 

lister over udgående opkald skal også foreligge. På listerne bør der være påført, såfremt kontrollen 

har givet anledning til bemærkninger, samt hvem der har gennemgået listerne, og hvornår 

kontrollen har fundet sted62. 

 

4.3 Bindende svar – af Anne  

Kontrolkravene beskrevet ovenfor er en administrativ og omfattende byrde for arbejdsgiverne. 

Derfor er det forståeligt, hvis ikke alle arbejdsgivere gider bruge tid og ressourcer på disse. En 

sådan situation er opstået i en virksomhed, hvor medarbejderne skriftligt er blevet informeret om, at 

de skal tildeles bærbare computere. Arbejdsgiver mener, at de bærbare computere er et nødvendigt 

arbejdsværktøj, som alle skal tildeles. Herudover får medarbejderne ikke stillet andre multimedier 

til rådighed. Medarbejderne ønsker ikke at benytte de bærbare computere privat. Desuden ønsker 

medarbejderne at indgå ”Tro og love erklæringer”, hvor de skriver under på, at de bærbare 

computere kun benyttes erhvervsmæssigt. I dette tilfælde har arbejdsgiver ikke ressourcer til at 

foretage de fornødne kontroller, som er beskrevet ovenfor. Derfor er der risiko for, at 

medarbejderne ikke kan slippe udenom multimediebeskatningen. 

Medarbejdernes fagforening har forelagt situationen for SKAT, da de ikke finder det rimeligt, at 

medarbejderne muligvis vil blive multimediebeskattet, blot fordi arbejdsgiver ikke foretager den 

fornødne kontrol. I bindende svar SKM2010.181.SR afgør Skatterådet ovenstående situation. 

At der fra arbejdsgivers side stilles en bærbar computer til rådighed overfor medarbejder er i sig 

selv ikke nok til at udløse multimediebeskatningen, trods det faktum at medarbejder har mulighed 

for at tage denne med hjem. Dog er det et krav, at arbejdsgiver foretager den fornødne kontrol for at 

afkræfte, at medarbejder tager den bærbare computer med hjem. Såfremt den bærbare computer 

tages med hjem, er der en formodning om, at der er privat rådighed over denne, hvorfor 

multimedieskatten vil blive udløst. Dog er det anderledes med mobiltelefoner, som tages med hjem. 

Såfremt der er indgået en ”Tro og love erklæring”, hvor medarbejder skriver under på, at denne kun 

                                                           
61 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 15-16 
62 Multimediebeskatning – Pjece til borgere og virksomheder, side 16 
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vil anvende mobiltelefonen erhvervsmæssigt, vil den private rådighed over multimediet kunne 

afkræftes, såfremt arbejdsgiver foretager den fornødne kontrol, der som beskrevet ovenfor vil være 

at gennemgå specificerede lister over udgående opkald. En sådan kontrol vil, for så vidt det drejer 

sig om bærbare computere, ikke være mulig at foretage, da der ikke foreligger en sådan 

dokumentation på anvendelsen, hvorfor en ”Tro og love erklæring” ikke kan benyttes i denne 

sammenhæng. Såfremt arbejdsgiver ikke fører kontrol, vil selve rådighedsbegrebet, altså det 

faktum, at medarbejder har mulighed for at have privat rådighed over den bærbare computer, 

medføre, at medarbejder skal multimediebeskattes. 

Derfor kommer SKAT her frem til, at medarbejderne er tvunget til at betale multimedieskat, blot 

fordi arbejdsgiver ikke foretager den fornødne kontrol. Da arbejdsgiver ikke har ressourcer til at 

foretage den nødvendige kontrol, og det herved går ud over medarbejderne, er der tale om et 

arbejdsretligt spørgsmål. Skatterådet er enig i SKATs vurdering. 

Denne afgørelse viser således, at arbejdsgiver ikke har pligt til at foretage kontrol af 

medarbejdernes brug af multimedier, da den manglende kontrol vil medføre multimediebeskatning 

hos medarbejderne. De fleste arbejdsgivere vil formentlig alligevel se sig nødsaget til at foretage 

disse kontroller, da de ellers kan risikere, at medarbejderne bliver meget utilfredse. Det virker dog 

urimeligt, at man som medarbejder ikke selv kan få lov at bestemme, hvorvidt man ønsker at blive 

multimediebeskattet eller ej, men omvendt så vil det også overfor arbejdsgiver være urimeligt, hvis 

lovgivningen tvinger denne til at udføre den fornødne kontrol, da denne kontrol godt kan medføre 

en del omkostninger for arbejdsgiver. 

 

4.4 Skærpede kontrolkrav – af Anne  

Det oprindelige kontrolkrav fra SKAT i henhold til de medarbejdere, som udfylder en ”Tro og love 

erklæring” for at bekræfte, at arbejdsmobiltelefonen kun benyttes erhvervsmæssigt, blev skåret ned, 

inden multimedieskatten trådte i kraft. Således er kontrolkravet gået fra at skulle omfatte 

gennemgang af en hel måneds opkald per telefon til kun at omfatte en årlig gennemgang, der 

omfatter 5% af mobiltelefonerne for en regningsperiode på en måned63. 

SKAT lyttede således til arbejdsgiverorganisationerne, som mente, at førstnævnte kontrolkrav ville 

kræve for meget tid og for mange ressourcer fra arbejdsgivers side. Oprindeligt var standardsatsen, 

som folk med privat rådighed over multimedier skulle beskattes af, kr. 5.000 om året, men efter en 

del kritik satte regeringen satsen ned til kr. 3.000 om året. Befolkningen og 

arbejdsgiverorganisationerne har derfor kunnet påvirke både SKAT og regeringen i en positiv 
                                                           
63 http://www.dinepenge.dk/skat/artikel/skat-lemper-kontrolkrav 
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retning, set ud fra både befolkningens og arbejdsgivernes synspunkt. Trods det faktum, at 

vedtagelsen af multimedieskatten har været meget omdiskuteret, samt at befolkningen har været 

meget imod indførslen af den, har SKAT og regeringen alligevel formået at lytte til kritikken samt 

tage imod udefrakommende ønsker. Således har SKAT og regeringen sandsynligvis ønsket at 

minimere kritikken af multimedieskatten. Justeringerne af multimedieskatten har formenligt taget 

toppen af kritikken, men som det ser ud lige nu vil multimedieskatten stadig blive ved med at være 

et omdiskuteret emne. Desuden vil der altid være nogle mennesker, som vil føle sig uretfærdigt 

behandlet. 
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5. Delkonklusion  

Multimedieskatten er en del af Forårspakke 2.0, som trådte i kraft 1. januar 2010. Formålet med 

Forårspakke 2.0 er lavere skat på arbejde, hvilket forventes at medføre øget vækst og velstand, men 

til gengæld skal al løn nu beskattes. Desuden er målet at gøre Danmark mere grøn, hvilket man gør 

ved at hæve skatterne på forurening og forbrug af energi. 

Alle, der får stillet multimedier til rådighed af en arbejdsgiver, er omfattet af reglerne om 

multimedieskatten – det gælder både lønmodtagere, selvstændigt erhvervsdrivende og medlemmer 

af bestyrelser, udvalg med videre. Multimedieskatten er en rådighedsbeskatning, hvorfor beskatning 

udløses, hvis en medarbejder har privat rådighed over arbejdsgiverbetalte multimedier, uanset om 

multimedierne faktisk anvendes privat.  

Egenbetaling og private udgifter til multimedier mindsker ikke beskatningsgrundlaget på kr. 3.000. 

Frivillige, ulønnede personer, ansatte i hjemmeværnet samt handicappede, som får multimedier 

stillet til rådighed af det offentlige, er dog fritaget for multimediebeskatning. Desuden findes der 

særregler for tjenesterejser samt computer med særligt programmel, hvor multimedieskatten kan 

undgås, hvis en række betingelser opfyldes. 

Hvis en medarbejder har multimedier til rådighed på bopælen, for eksempel fastnettelefon, 

internetforbindelse og hjemmearbejdsplads, kan multimedieskatten ikke undgås. Hvad angår 

bærbare multimedier, kan multimedieskatten, når det drejer sig om bærbar computer og mobil 

internetforbindelse, kun undgås, såfremt disse multimedier ikke tages med hjem fra arbejdspladsen. 

Dog gælder det, at multimedieskatten kan undgås, hvis en arbejdsgiver stiller en bærbar computer 

til rådighed for en medarbejder i forbindelse med dennes uddannelse. For mobiltelefoner gælder 

andre regler, således at multimedieskatten kan undgås, hvis en ”Tro og love erklæring” er 

underskrevet for at afkræfte privat rådighed, og arbejdsgiver foretager den fornødne kontrol 

hermed.  

Det nuværende beskatningsgrundlag på kr. 3.000 svarer til det beskatningsgrundlag, som var 

gældende for fri telefon, før multimedieskatten trådte i kraft. Hvis flere i en husstand har 

multimedier stillet til rådighed, skal hver enkelt person multimediebeskattes, hvorimod der tidligere 

kun skulle ske beskatning af kr. 3.000 samlet for husstanden, selvom flere af dens medlemmer 

havde fri telefon. Computer og internetforbindelse var tidligere skattefrie goder, hvis de var til brug 

for arbejdet. Dog skulle man efter de tidligere regler beskattes af markedsværdien, såfremt 

computeren udelukkende var til privat brug. Nu er computere og internetforbindelser omfattet af 

multimediebeskatningen. 
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Rådighedsbeskatning af multimedier er anderledes end for de fleste andre personalegoder, der som 

udgangspunkt beskattes af markedsværdien. Nogle personalegoder er dog omfattet af en 

bagatelgrænse på kr. 5.500, hvorfor beskatningen først udløses, når personalegodernes værdi 

overstiger bagatelgrænsen, hvorefter der skal ske beskatning af hele værdien af goderne. 

For alle multimedier gælder, at hvis medarbejderen ikke ønsker at blive multimediebeskattet, vil 

arbejdsgiver skulle bære den administrative byrde med kontrol af multimediernes anvendelse. 

Kontrollen består i stikprøvevis gennemgang af opkaldslister for telefoner og ”Tro og love 

erklæringer”, som begge skal afkræfte privat rådighed over telefoner. Når det drejer sig om bærbare 

computere og mobile internetforbindelser, skal arbejdsgiveren jævnligt, og minimum et par gange 

årligt, kontrollere, om indgåede aftaler med medarbejdere, om at multimedierne ikke er til privat 

rådighed, overholdes. Hvis arbejdsgiveren ved kontrollerne opdager, at en medarbejder har privat 

rådighed over multimedier, skal personen multimediebeskattes fra rådighedens begyndelse. Hvis 

arbejdsgiver nægter at udføre kontrollen, skal medarbejderen altid multimediebeskattes. 

Såfremt en medarbejder er omfattet af multimedieskatten, skal arbejdsgiver indberette kr. 3.000 

som A-indkomst samt indeholde A-skat og AM-bidrag af dette beløb.  
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6. Multimedieskattens skatte- og beløbsmæssige betydning – af Anne  

En af grundene, til at multimedieskatten blev indført, er, at der var behov for at fremtidssikre 

beskatningen af multimedier. Den teknologiske udvikling er skyld i, at der efterhånden ikke længere 

er særlig stor forskel på pc’er, mobiltelefoner og andre elektroniske hjælpemidler. Endvidere skulle 

det gøres nemmere for borgerne, da de gamle regler kunne virke uklare. Desuden har ønsket fra 

Skattekommissionens side været, at alle former for løn skal beskattes ensartet. 

Alle, der får stillet et multimedie til rådighed af deres arbejdsgiver, og som samtidig har mulighed 

for at anvende multimediet privat, skal multimediebeskattes. Såfremt ægtefæller eller samboende i 

en husstand begge får stillet multimedier til rådighed af arbejdsgiver, skal de begge beskattes af kr. 

3.000 årligt. Der er her tale om en standardsats, som er uafhængig af de faktiske udgifter, samt hvor 

mange multimedier der stilles til rådighed af arbejdsgiver. Der er ikke mulighed for fradrag, det vil 

sige, at der ikke er mulighed for hverken at modregne egne udgifter eller egenbetaling. Fra og med 

2011 pristalsreguleres standardsatsen på kr. 3.000. Fra og med 1. januar 2010 skal der ske løbende 

beskatning af kr. 250 hver måned, hvilket arbejdsgiver skal sørge for. Dette skal også fremgå af 

lønsedlen. 

I forhold til de gamle regler vedrørende beskatning af personalegoder, er der med indførslen af 

multimedieskatten tale om en væsentlig skærpet beskatning. Det er nemlig ikke længere det faktiske 

forbrug, der beskattes, men alene muligheden for privat anvendelse. Derfor bør medarbejder kæmpe 

for at få flest mulige multimedier stillet til rådighed og herved optimere situationen for sig selv. Da 

det er administrativt besværligt at undgå multimedieskatten, er arbejdsgiver sikkert også nemmere 

at overtale til at optimere situationen for sine medarbejdere. Såfremt det er muligt bør ægtefæller 

forsøge at samle alle arbejdsgiverbetalte multimedier hos den ene ægtefælle, da den anden 

ægtefælle herved kan undgå multimediebeskatningen. 

 

6.1 Ekstraomkostninger som følge af multimedieskatten – af Anne  

Værdien af multimediebeskatningen er A-indkomst, hvorfor der af denne værdi på kr. 3.000 skal 

beregnes feriepenge eller feriepengetillæg samt formentligt også pension. Dette er en fordel for 

medarbejderne, men en ekstraudgift for arbejdsgiverne. Multimedieskatten vil koste arbejdsgiverne 

cirka kr. 138 mio. i feriepenge om året64.  

  

                                                           
64 http://www.erhvervsbladet.dk/erhvervsklima/multimedieskatten-koster-virksomheder-feriepenge 
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Personer, der betaler multimedieskat, skønnet af SKAT:  394.000 

Selvstændige optjener ikke feriepenge. De og deres ægtefæller udgør 6,8%:  -26.800 

I alt personer, der betaler multimedieskat og optjener feriepenge:  367.200 

Ekstra skattepligtig indkomst for disse personer (kr. 3.000 * 367.200): kr. 1,1 mia. 

Ekstra feriepenge. Sats udgør 12,5% (kr. 1,1 mia. * 12,5%):  kr. 137,7 mio.65 

Udover at multimedieskatten koster arbejdsgiverne dyrt i feriepenge, vil den administrative byrde, 

som multimedieskatten kræver, og som er lagt på arbejdsgivers skulder, også forårsage 

produktionstab for arbejdsgiverne. Den tid, de administrative medarbejdere skal bruge på at 

administrere ”Tro og love erklæringer” samt kontrollere telefonregninger med mere, kunne i stedet 

være brugt på indtjening til virksomheden. Herudover vil medarbejdere, som fravælger at tage 

multimedier med hjem, skulle bruge tid på at afhente multimedier hver morgen samt aflevere disse 

igen om aftenen, såfremt medarbejderne arbejder ude eller ikke arbejder samme sted hver dag. 

Dette vil forårsage endnu mere spildtid og hermed mindre indtjening for arbejdsgiver. Herudover 

vil afhentning og aflevering af multimedierne også medføre øgede omkostninger for arbejdsgiver til 

drift af automobiler, såfremt der er tale om fri bil. Endvidere kan den øgede kontrol med 

medarbejderne føre til, at der bliver skabt mistillid mellem arbejdsgiverne og medarbejderne, 

hvilket er en af multimedieskattens konsekvenser, der ikke er målbar. 

I følge regeringens udspil skal de sænkede skatter på arbejde forårsage, at arbejdsudbuddet bliver 

forøget med, hvad der svarer til cirka 19.000 fuldtidsbeskæftiget66. Desuden skal det bedre kunne 

betale sig at arbejde mere og yde en ekstra indsats, men med indførslen af multimedieskatten, er der 

mange, som fravælger at tage multimedier med hjem. Således undgår de at skulle 

multimediebeskattes, men det medfører samtidig, at medarbejderne bliver mindre fleksible og i 

værste fald kommer til at arbejde mindre, end de gjorde før. Derfor kan multimedieskatten være 

skyld i, at arbejdsudbuddet ikke vil blive forøget lige så meget, som regeringen havde kalkuleret 

med i udspillet til Forårspakke 2.0. 

Desuden har rigtig mange fagforeninger beklaget sig over multimedieskatten. Dette kan have og har 

haft en negativ indvirkning på den del af arbejdsstyrken, som er blevet ramt af multimedieskatten. 

Det har medført, at mange personer på forhånd har fravalgt den private rådighed over multimedier 

og derved multimedieskatten, uden egentlig at sætte sig ind i de beløbs- og skattemæssige 

konsekvenser. Endvidere rammer multimedieskatten alle, der har privat rådighed over multimedier, 
                                                           
65 http://www.erhvervsbladet.dk/erhvervsklima/multimedieskatten-koster-virksomheder-feriepenge 
66 Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0, side 6 
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med kr. 3.000 i beskatningsgrundlag, uanset hvilken indkomst man har. Vi formoder, at folk med 

mindre indkomster formentligt kun vil få stillet et enkelt eller ganske få multimedier til rådighed, og 

folk med højere indkomster formentligt vil få stillet flere multimedier til rådighed, da de har et job, 

som kræver dette. Vi bygger blandt andet vores antagelse på, at der med en højere løn som regel 

også følger et større ansvar, og at dette ansvar indebærer, at man står til rådighed udover almindelig 

arbejdstid. Derfor vil de højtlønnede personer få en større fordel ud af multimedieskatten end de 

lavtlønnede. Dog vil personer, som betaler topskat, komme til at betale cirka kr. 500 mere om året i 

multimedieskat, men dette beløb kan ikke opvejes med de fordele, der følger ved at have mange 

multimedier til rådighed, samt den beløbsmæssige besparelse for husstanden. Multimedieskatten 

kan derfor godt være med til at skabe indkomstforskelle.  

Endvidere medfører det faktum, at man bliver beskattet af muligheden for privat anvendelse af 

multimedierne, at staten reelt beskatter vidensamfund og mobilitet, hvilket er helt i strid med 

Danmarks strategi om at satse på viden og innovation. Såfremt man kigger på de statistiske 

oplysninger, som foreligger vedrørende personalegoder, kan man se, at der er sket meget med 

udbredelsen af disse op gennem det 21. århundrede. For personer med fri telefon er dette tal steget 

fra 158.120 i 2003 til 227.480 i 2008. Ligeledes er tallet for personer med arbejdsgiverbetalt ADSL-

forbindelser steget fra 98.440 i 2005 til 288.480 i 200867. Disse tal viser, at danskerne i højere grad 

er villige til at være mobile og ønsker fleksibilitet. Med indførslen af multimedieskatten er der 

risiko for, at disse tal vil falde, hvilket ikke er optimalt for ønsket om viden og mobilitet. Tallene for 

2009 foreligger ikke endnu. 

Dog er der også mange lønmodtagere, som slet ikke har mulighed for at få stillet multimedier til 

rådighed, og set fra deres synsvinkel er det kun rimeligt, at folk som har privat rådighed over 

multimedier skal beskattes. Så set ud fra et solidarisk synspunkt, er skatten derfor helt reel. 

 

6.2 Indtægter fra multimedieskatten – af Anne  

I en publikation68 udsendt af regeringen i februar 2009 foreligger der en tabel, som viser, at den 

forventede indtægt fra multimedieskatten er kr. 1,2 mia. om året i 2010 og kr. 1,3 mia. om året fra 

2011 til 2015 i 2009-niveau. Endvidere foreligger der en rapport69, som er udsendt af 

Skattekommissionen i februar 2009. Heri er der en tabel, som viser, at multimedieskatten vil 

indbringe kr. 750 mio. om året i 2009-niveau, som skal være med til at finansiere skattelettelserne. 

                                                           
67 http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/8014.html 
68 Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat, side 21 
69 Lavere skat på arbejde – Skattekommissionens forslag til skattereform, side 156 
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På Skatteministeriets hjemmeside ligger der en provenuoversigt70 over Forårspakke 2.0. Denne er 

fra juni 2009 og viser, at multimedieskatten vil indbringe kr. 530 mio. om året i 2009-niveau frem 

til 2019. 

Ændringen i beskatningsgrundlaget fra kr. 5.000 til kr. 3.000 om året har medført, at 

multimedieskatten indbringer mindre, end det oprindeligt var planlagt. Beregningerne i 

publikationen udsendt af regeringen i februar 2009 samt rapporten udsendt fra Skattekommissionen 

i februar 2009 bygger på, at befolkningen skulle multimediebeskattes af kr. 5.000 årligt. Derfor er 

de forventede indtægter fra multimedieskatten på årsbasis her højere, end de reelt vil blive. 

Der er cirka 400.000 dansker, som årligt betaler multimedieskat71. Dette er også det antal, man fra 

Skatteministeriets side havde regnet med, som ville komme til at betale multimedieskat. Herved har 

der ikke været den store flugt fra lønmodtagernes side, som man måske havde regnet med. I 

lovforslaget vedrørende multimedieskatten var der indsat en forudsætning om, at 10% af de 

personer, som ville blive ramt af multimediebeskatningen, som konsekvens heraf ville springe fra 

og aflevere deres multimedier tilbage til arbejdsgiver, når ordningen trådte i kraft72. I følge 

undersøgelser foretaget i 2010, har cirka 8-9% af de danskere, som er blevet ramt af ordningen, 

afleveret deres multimedier tilbage til arbejdsgiver for at undgå multimediebeskatning73. Dette 

viser, at befolkningen har taget bedre imod multimedieskatten end forventet, samt at de mange 

trusler om ikke at ville have privat rådighed over multimedier ikke helt holdt stik. Den del af 

danskerne, som har fravalgt ordningen, kan måske senere, når de har fået overblik over 

multimediebeskatningen samt fordelene og ulemperne herved, overveje at tilvælge den. Endvidere 

har arbejdsgiverne stor interesse i, at medarbejderne har privat rådighed over internet og 

mobiltelefon, således at det også er muligt at komme i kontakt med medarbejderne uden for normal 

arbejdstid. Dette kan lægge et vist pres på de medarbejdere, som har fravalgt ordningen.  

 

6.3 Omkostning på årsbasis – af Anne  

Nedenfor beregnes den reelle omkostning, som multimedieskatten har medført.  

  

                                                           
70 www.skm.dk/tal_statistik/provenuoversigter/7738.html 
71 http://www.business.dk/oekonomi/danskerne-betaler-multimedieskat-trods-protester 
72 http://www.dinepenge.dk/skat/artikel/130000-flygter-multimedieskatten 
73 http://www.dinepenge.dk/skat/artikel/130000-flygter-multimedieskatten, http://www.business.dk/node/4619251/print 
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Skattemæssigværdi af multimedier:    kr. 3.000 

Marginal skatteprocent inklusiv AM-bidrag ved betaling af topskat:  56%74 

Skat inklusive AM-bidrag af kr. 3.000:    kr. 1.680 

 

Skattemæssigværdi af multimedier:    kr. 3.000 

Marginal skatteprocent inklusiv AM-bidrag uden betaling af topskat: 42,3%75 

Skat inklusiv AM-bidrag af kr. 3.000:    kr. 1.269 

Således bliver omkostningen på årsbasis kr. 1.680 for personer, som betaler topskat. For personer, 

som ikke betaler topskat, bliver omkostningen kr. 1.269 på årsbasis. 

 

6.4 Kompensation – af Anne  

Inden ordningen trådte i kraft, var rigtig mange arbejdsgiverorganisationer ude at sige, at 

medarbejderne blot skulle kræve kompensation fra arbejdsgiverne for multimedieskatten. Udover at 

dække selve udgiften til multimedieskatten skal den økonomiske kompensation også kompensere 

for den fleksibilitet, som gør det muligt at arbejde hjemmefra samt at arbejde i fritiden. Nu hvor 

ordningen er trådt i kraft, viser det sig imidlertid, at det kun er 5% af de personer, som er ramt af 

ordningen, der får kompensation for udgiften fra arbejdsgiver76.  

Omkostning på årsbasis ved betaling af topskat:   kr. 1.680 

Nettoindtægt (100% - 56%77):    44% 

Ekstra årsindkomst for at kompensere for multimedieskat (kr. 1.680 / 44%): kr. 3.818 

  

                                                           
74 Forårspakke 2.0, Revitax, side 5 
75 Forårspakke 2.0, Revitax, side 5 
76 http://www.business.dk/node/4619251/print 
77 Forårspakke 2.0, Revitax, side 5 
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Omkostning på årsbasis uden betaling af topskat:   kr. 1.269 

Nettoindtægt (100% - 42,3%78):    57,7% 

Ekstra årsindkomst for at kompensere for multimedieskat (kr. 1.269 / 57,7%): kr. 2.199 

Personer, som betaler topskat, skal således tjene kr. 3.818 mere om året for at neutralisere 

multimedieskatten, og personer, som ikke betaler topskat, skal tjene kr. 2.199 mere om året. Det er 

altså disse beløb, medarbejderen skal kompenseres for i sin årsløn af arbejdsgiver, for at 

medarbejderen ikke selv har en udgift ved at have multimedier stillet til privat rådighed af 

arbejdsgiver. 

Ekstra indkomst ved betaling af topskat, for at kompensere for multimedieskat: kr. 3.818 

Marginal skatteprocent inklusiv AM-bidrag:   56%79 

Skat inklusiv AM-bidrag af kr. 3.818:    kr. 2.138 

Ekstra indkomst fratrukket skat og AM-bidrag (kr. 3.818 – kr. 2.138): kr. 1.680 

 

Ekstra indkomst uden betaling af topskat, for at kompensere for multimedieskat: kr. 2.199  

Marginal skatteprocent inklusiv AM-bidrag:   42,3%80 

Skat inklusiv AM-bidrag af kr. 2.199:    kr. 930 

Ekstra indkomst fratrukket skat og AM-bidrag (kr. 2.199 – kr. 930): kr. 1.269 

Beregningerne viser, at personer, som betaler topskat, med indførslen af multimedieskatten vil 

komme til at bidrage med yderligere kr. 2.138 om året til staten udover selve multimedieskatten, 

såfremt de får kompensation af arbejdsgiver. Personer, som ikke betaler topskat, vil komme til at 

bidrage med yderligere kr. 930 om året udover selve multimedieskatten. AM-bidraget er ikke en 

skat, men et bidrag, som skal dække statens udgifter til arbejdsmarkedet som for eksempel orlov, 

efteruddannelse samt dagpenge. Såfremt man ønsker at se den reelle skattebetaling, skal AM-

bidraget derfor fjernes fra beregningerne. 
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Ekstra indkomst ved betaling af topskat, for at kompensere for multimedieskat: kr. 3.818 

Marginal skatteprocent eksklusiv AM-bidrag:   51,5%81 

Skat eksklusiv AM-bidrag af kr. 3.818:    kr. 1.966 

 

Ekstra indkomst uden betaling af topskat, for at kompensere for multimedieskat: kr. 2.199 

Marginal skatteprocent eksklusiv AM-bidrag:   37,3%82 

Skat eksklusiv AM-bidrag af kr. 2.199:    kr. 820 

Den reelle skattebetaling til staten bliver således grundet multimediebeskatningen yderligere kr. 

1.966 om året for personer, som betaler topskat, og yderligere kr. 820 for personer, som ikke betaler 

topskat. Begge beløb er den reelle skattebetaling udover selve multimedieskatten på henholdsvis kr. 

1.680 og kr. 1.269. Den årlige samlede skattebetaling for personer, som får kompensation, bliver 

således yderligere henholdsvis kr. 3.646 for personer, som betaler topskat, og kr. 2.089 for personer, 

som ikke betaler topskat, grundet indførslen af multimediebeskatningen. 
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7. Multimedieskattens betydning for familier med forskellige indkomster  

Beskatningen af multimedier svarende til beskatning af standardsatsen på kr. 3.000 om året betyder, 

at personer, som betaler topskat, kommer til at betale kr. 1.680 ekstra i skat om året. For personer, 

som ikke betaler topskat, betyder multimedieskatten en ekstra skat på kr. 1.269 om året. Denne 

ekstra skat kræver en ekstra bruttoårsindkomst på kr. 3.818 for en person, som betaler topskat, og en 

ekstra bruttoårsindkomst på kr. 2.199 for personer, som ikke betaler topskat. Dette er yderligere 

beskrevet under afsnittet ”Multimedieskattens skatte- og beløbsmæssige betydning”. 

Med nedenstående eksempler ønsker vi at illustrere, hvorledes man kan få mest muligt ud af 

multimedieskatten. Eksemplerne vil tage udgangspunkt i forskellige indkomstgrupper, hvor vi ved 

hver enkelt gruppe vil vurdere, hvilke multimedier der sandsynligvis vil falde ind under ordningen. 

Vi har erfaret, at der med højere indkomster oftest bliver stillet flere multimedier til rådighed, end 

der gør ved lavere indkomster. Dette kan begrundes med, at der med højere lønninger typisk kræves 

større fleksibilitet og længere arbejdstider. Derfor vil arbejdsgiver være villig til at tilbyde flere 

multimedier til den enkelte medarbejder for at optimere indtjeningen i virksomheden. 

Vi opstiller følgende forudsætninger til brug for beregninger af multimedieskattens betydning for 

nedenstående fiktive familier: 

- Hver familie består af to voksne 

- Bruttoindkomsten indeholder kun lønindkomst. Vi tager udelukkende udgangspunkt i den 

anførte bruttoindkomst og undlader således at beskæftige os med andre personlige 

skatteforhold. 

- Vi tager udgangspunkt i følgende markedsværdier af multimedierne: 

o Hjemmearbejdsplads kr. 11.000 

o Bærbar computer kr. 6.000 

o Mobiltelefon kr. 2.500 

o Mobilabonnement og –forbrug på årsbasis kr. 3.600 

o Fastnettelefon kr. 800 

o Fastnetabonnement og –forbrug på årsbasis kr. 2.400 

o Mobil bredbåndsforbindelse på årsbasis kr. 1.200 

o Internetforbindelse på årsbasis kr. 3.000 

Familie 1: 

- Person 1 har en årlig bruttoindkomst på kr. 500.000 

- Person 2 har en årlig bruttoindkomst på kr. 450.000 
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- Person 1 har følgende multimedier til rådighed: mobiltelefon, fastnettelefon på bopæl samt i 

sommerhus, bærbar computer, hjemmearbejdsplads, mobil bredbåndsforbindelse samt 

internetforbindelse på bopælen. Dette svarer til en samlet markedsværdi på kr. 33.700 årligt. 

- Person 2 har følgende multimedier til rådighed: mobiltelefon, bærbar computer, mobil 

bredbåndsforbindelse. Dette svarer til en samlet markedsværdi på kr. 13.300 årligt. 

Person 1 er ansat i en stilling, hvor arbejdsgiver kræver at kunne komme i kontakt med 

medarbejderen døgnet rundt. Der er derfor en reel begrundelse for, at arbejdsgiver har stillet flere af 

samme slags multimedie til rådighed for medarbejderen. 

Familie 2: 

- Person 3 har en årlig bruttoindkomst på kr. 350.000 

- Person 4 har en årlig bruttoindkomst på kr. 300.000 

- Person 3 har følgende multimedier til rådighed: mobiltelefon, bærbar computer, mobil 

bredbåndsforbindelse samt internetforbindelse på bopælen. Dette svarer til en samlet 

markedsværdi på kr. 16.300 årligt. 

- Person 4 har følgende multimedier til rådighed: mobiltelefon. Dette svarer til en samlet 

markedsværdi på kr. 6.100 årligt. 

Familie 3: 

- Person 5 har en årlig bruttoindkomst på kr. 500.000 

- Person 6 har en årlig bruttoindkomst på kr. 200.000 

- Person 5 har følgende multimedier til rådighed: mobiltelefon, fastnettelefon på bopæl samt i 

sommerhus, bærbar computer, hjemmearbejdsplads, mobil bredbåndsforbindelse samt 

internetforbindelse på bopælen. Dette svarer til en samlet markedsværdi på kr. 33.700 årligt. 

- Person 6 har ingen multimedier til rådighed. 

Person 5 har en stilling svarende til den ovenfor beskrevne for person 1. 

 

7.1 Besparelser ved betaling af multimedieskat i anskaffelsesåret  

Når man kigger på multimedieskatten og dens beløbsmæssige konsekvenser, er det også vigtigt at 

holde beskatningen op imod de fordele, man kan opnå. Det er derfor meget vigtigt, at man er klar 

over, hvilke multimedier der kan komme med ind under ordningen, og hvilken værdi disse 

multimedier har. Endvidere skal hvert enkelt individ, som er omfattet af ordningen huske at vurdere 

konsekvenserne ved eventuelt at fravælge ordningen.  
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I ovennævnte fiktive familier er der fra arbejdsgivers side stillet forskellige multimedier til rådighed 

for privat anvendelse. Vi ønsker derfor at beregne besparelserne for hver enkelt familie og belyse 

forskellene for personer med indkomster henholdsvis over og under topskattegrænsen. Vi vil tage 

udgangspunkt i markedsværdien, som repræsenterer den omkostning, som familierne selv skal 

betale, hvis de skal anskaffe ovennævnte multimedier. Dette vil vi sætte i forhold til, hvad det vil 

koste familierne i multimedieskat, hvis de får stillet multimedierne til rådighed af arbejdsgiver. 

Familie 1: 

Både person 1 og person 2 har en bruttoindkomst på over kr. 389.900 årligt, hvorfor begge skal 

betale topskat. Familie 1 har multimedier stillet til rådighed til en samlet værdi af kr. 47.000. 

Omkostning til multimedier på årsbasis (kr. 33.700 + kr. 13.300):  kr. 47.000 

Nettoindtægt (100% - 56%):    44% 

Årsindkomst til dækning af multimedieomkostninger (kr. 47.000 / 44%): kr. 106.818 

Marginal skatteprocent inklusiv AM-bidrag ved betaling af topskat:  56%83 

Skat inklusiv AM-bidrag af kr. 106.818:    kr. 59.818 

Multimedieskat (kr. 1.680 * 2):    kr. 3.360 

Årlig skattebesparelse (kr. 59.818 – kr. 3.360):   kr. 56.458  

Det forudsættes her, at udgiften til køb og forbrug af multimedierne betales af de sidst tjente kroner, 

som alle ligger over topskattegrænsen. Med de multimedier, som familie 1 har fået stillet til 

rådighed af deres arbejdsgiver, skal de på årsbasis tjene kr. 106.818, hvis de selv skulle betale for de 

samme multimedier. Parret bliver multimediebeskattet, og som det er beregnet ovenfor, opnår parret 

en årlig skattebesparelse på kr. 56.458 ved at lade sig multimediebeskatte frem for selv at have 

omkostninger til multimedierne. 

Familie 2: 

Både person 3 og person 4 har en bruttoindkomst på mindre end kr. 389.900 årligt, hvorfor ingen af 

dem skal betale topskat. Familie 2 har multimedier stillet til rådighed til en samlet værdi af kr. 

22.400. 
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Omkostning til multimedier på årsbasis (kr. 16.300 + 6.100):  kr. 22.400 

Nettoindtægt (100% - 42,3%):    57,7% 

Årsindkomst til dækning af multimedieomkostninger (kr. 22.400 / 57,7%): kr. 38.821 

Marginal skatteprocent inklusiv AM-bidrag uden betaling af topskat: 42,3%84 

Skat inklusiv AM-bidrag af kr. 38.821:    kr. 16.421 

Multimedieskat (kr. 1.269 * 2):    kr. 2.538 

Årlig skattebesparelse (kr. 16.421 – kr. 2.538):   kr. 13.883 

Med de multimedier, som familie 2 har fået stillet til rådighed af deres arbejdsgiver, skal de på 

årsbasis tjene kr. 38.821, hvis de selv skulle betale for de samme multimedier. Parret bliver 

multimediebeskattet, og som det er beregnet ovenfor, opnår parret en årlig skattebesparelse på kr. 

13.883 ved at lade sig multimediebeskatte i forhold til selv at have omkostninger til multimedierne. 

Familie 3: 

Person 5 har en bruttoindkomst på over kr. 389.900 årligt, hvorfor denne skal betale topskat. I 

familie 3, er det kun person 5, som har multimedier stillet til rådighed til en samlet værdi af kr. 

33.700. 

Omkostning til multimedier på årsbasis:    kr. 33.700 

Nettoindtægt (100% - 56%):    44% 

Årsindkomst til dækning af multimedieomkostninger (kr. 33.700 / 44%): kr. 76.591 

Marginal skatteprocent inklusiv AM-bidrag ved betaling af topskat:  56%85 

Skat inklusiv AM-bidrag af kr. 76.591:    kr. 42.891 

Multimedieskat (kr. 1.680 * 1):    kr. 1.680 

Årlig skattebesparelse (kr. 42.891 – kr. 1.680):   kr. 41.211  

Det forudsættes her, at udgiften til køb og forbrug af multimedierne betales af de sidst tjente kroner, 

som alle ligger over topskattegrænsen. Med de multimedier, som familie 3 har fået stillet til 

rådighed af arbejdsgiver, skal person 5 på årsbasis tjene kr. 76.591, hvis han selv skulle betale for 
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de samme multimedier. Kun person 5 bliver multimediebeskattet, og som det er beregnet ovenfor, 

opnår parret en årlig skattebesparelse på kr. 41.211 ved, at person 5 lader sig multimediebeskatte 

frem for selv at have omkostninger til multimedierne. 

De tre beregninger ovenfor viser, hvor store skattebesparelser der kan opnås i forbindelse med 

multimedieskatten. Beregningerne tager udgangspunkt i tre forskellige situationer, som viser, at 

skattebesparelsen afhænger af familiens indkomst, og hvor mange multimedier der er stillet til 

rådighed. Ud fra ovennævnte beregninger ses det, at familie 1 har den største beløbsmæssige 

skattebesparelse. Her betaler parret topskat, og samtidig er det den familie, som har multimedier for 

den største markedsværdi stillet til rådighed. Begge personer i familie 1 betaler multimedieskat. 

Familie 2 har den mindste beløbsmæssige skattebesparelse, men er samtidig også den familie, som 

har multimedier for den mindste markedsværdi stillet til rådighed. Her betaler parret bundskat og 

multimedieskat. 

 

7.1.1 Sammenligning af besparelser  

Umiddelbart kan man ikke sammenligne de beløbsmæssige skattebesparelser for de tre familier. 

Dette skyldes, at der er forskel på, hvor høj skatteprocent den enkelte person har, samt hvor mange 

multimedier, der er stillet til rådighed. Desuden har det betydning for skattebesparelsen, hvor mange 

i husstanden der betaler multimedieskat. Hvis kun den ene i husstanden betaler multimedieskat vil 

den skattemæssige besparelse for husstanden alt andet lige blive større, da multimedieskatten er 

konstant. Det vil derfor være en fordel, hvis man i en familie kan samle alle multimedierne hos én 

person, således at der kun betales multimedieskat en gang. 

For at kunne sammenholde den beløbsmæssige skattebesparelse, som er beregnet ovenfor, er vi 

nødt til at tage udgangspunkt i en situation, hvor markedsværdien af de multimedier, der er stillet til 

rådighed, er ens for begge personer. Vi opstiller derfor følgende eksempel for to personer, hvoraf 

den ene betaler topskat, og den anden kun bundskat. 
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Omkostning til multimedier på årsbasis:    kr. 10.000 

Nettoindtægt (100% - 56%):    44% 

Årsindkomst til dækning af multimedieomkostninger (kr. 10.000 / 44%): kr. 22.727 

Marginal skatteprocent inklusiv AM-bidrag ved betaling af topskat:  56%86 

Skat inklusiv AM-bidrag af kr. 22.727:    kr. 12.727 

Multimedieskat:     kr. 1.680 

Årlig skattebesparelse (kr. 12.727 – kr. 1.680):   kr. 11.047  

 

Omkostning til multimedier på årsbasis:    kr. 10.000 

Nettoindtægt (100% - 42,3%):    57,7% 

Årsindkomst til dækning af multimedieomkostninger (kr. 10.000 / 57,7%): kr. 17.331 

Marginal skatteprocent inklusiv AM-bidrag uden betaling af topskat: 42,3%87 

Skat inklusiv AM-bidrag af kr. 17.331:    kr. 7.331 

Multimedieskat:     kr. 1.269 

Årlig skattebesparelse (kr. 7.331 – kr. 1.269):   kr. 6.062 

Det forudsættes her, for personen som betaler topskat, at udgiften til køb og forbrug af 

multimedierne betales af de sidst tjente kroner, som alle ligger over topskattegrænsen. 

Eksemplet viser, at en person, der betaler topskat, får en væsentlig større skattebesparelse end en 

person, der ikke betaler topskat. Forskellen i skattebesparelsen for de to personer skyldes blandt 

andet, at den person, der betaler topskat, skal tjene væsentligt flere penge for at kunne købe 

multimedier for samme værdi – her kr. 10.000 – sammenlignet med den person, der ikke betaler 

topskat. I eksemplet svarer det til, at den person, der betaler topskat, skal tjene ((22.727 - 17.331) * 

100 / 17.331 =) 31% mere brutto end den person, der ikke betaler topskat – for at de begge kan 

købe multimedier for kr. 10.000. Resultatet på 31% svarer til den procentvise forskel mellem de 

procentandele, der udgør nettoindtægten, på henholdsvis 44% og 57,7%.  
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Forskellen i den årlige skattebesparelse for de to personer udgør ((11.047 – 6.062) * 100 / 6.062 =) 

82%, hvilket betyder, at skattebesparelsen for personen, det betaler topskat, er 82% større i forhold 

til skattebesparelsen for personen, der ikke betaler topskat.  

Ud fra dette eksempel er det bevist, at det er de rigeste i Danmark, der får mest ud af 

multimedieskatten, trods det at selve multimedieskatten er beløbsmæssigt større for deres 

vedkommende på grund af den højere trækprocent.  

 

7.2 Besparelser i efterfølgende år  

I ovennævnte beregninger, hvor skattebesparelsen for familierne er blevet beregnet, er der taget 

udgangspunkt i det indkomstår, hvor alle multimedierne anskaffes. Familierne vil derfor ikke kunne 

opnå samme store skattebesparelse i alle indkomstår, da det antages, at alle disse multimedier ikke 

udskiftes hvert år. 

I nedenstående eksempel antages det, at omkostningerne til multimedierne er de samme som i 

eksemplerne ovenfor, dog antages det, at hjemmearbejdsplads, bærbar computer og fastnettelefon 

ikke udskiftes hvert år, da levetiden forventes at være længere end to år. Da alle multimedierne ikke 

har samme levetid, vil skattebesparelsen for familierne ikke blive lige stor i hvert indkomstår. 

Nedenstående beregninger illustrerer dette.  

Familie 1: 

I forhold til de tidligere beregninger skal der for person 1 derfor ikke medtages omkostninger til 

hjemmearbejdsplads, bærbar computer og fastnettelefoner. Omkostningerne til multimedier udgør 

derfor kun kr. 15.100. Af samme årsag udgør omkostningerne til multimedier for person 2 kr. 

7.300. 
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Omkostning til multimedier på årsbasis (kr. 15.100 + kr. 7.300):  kr. 22.400 

Nettoindtægt (100% - 56%):    44% 

Årsindkomst til dækning af multimedieomkostninger (kr. 22.400 / 44%): kr. 50.909 

Marginal skatteprocent inklusiv AM-bidrag ved betaling af topskat:  56%88 

Skat inklusiv AM-bidrag af kr. 50.909:    kr. 28.509 

Multimedieskat (kr. 1.680 * 2):    kr. 3.360 

Årlig skattebesparelse (kr. 28.509 – kr. 3.360):   kr. 25.149  

Herefter bliver skattebesparelsen for familie 1 kun kr. 25.149, hvis de lader sig multimediebeskatte 

frem for selv at afholde omkostningerne til multimedierne. Sammenlignet med den første 

beregning, hvor skattebesparelsen er på kr. 56.458, er den årlige skattebesparelse derfor faldet med 

kr. 31.309. Tilsvarende er multimediernes værdi faldet med kr. 24.600. Dette svarer til, at familie 1, 

sammenlignet med beregningen tidligere, kan ”nøjes” med en ekstra årsindkomst på kr. 106.818 – 

kr. 55.909 (svarer til kr. 31.309 + kr. 24.600) = kr. 50.909. Familien har de samme multimedier 

stillet til rådighed i dette eksempel som i det første, men hvis familien selv skulle have afholdt 

omkostningerne til multimedierne, kunne de i dette eksempel nøjes med at tjene kr. 50.909 mere om 

året for at betale for multimedierne mod kr. 106.818 i første eksempel. Dette skyldes, at alle 

multimedier blev anskaffet i det første eksempel, hvilket medførte større omkostninger. Der er altså 

stadig en stor skattebesparelse for familien i dette eksempel, hvor omkostningerne til multimedierne 

er mindre end i det første. Det vil altså til enhver tid være en fordel for familien, at parret lader sig 

multimediebeskatte frem for selv at skulle anskaffe multimedierne for beskattede midler. 

Familie 2: 

Jf. forklaringen under familie 1 udgør omkostningerne til multimedier for person 3 derfor kun kr. 

10.300 og kr. 6.100 for person 4. 
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Omkostning til multimedier på årsbasis (kr. 10.300 + 6.100):  kr. 16.400 

Nettoindtægt (100% - 42,3%):    57,7% 

Årsindkomst til dækning af multimedieomkostninger (kr. 16.400 / 57,7%): kr. 28.423 

Marginal skatteprocent inklusiv AM-bidrag uden betaling af topskat: 42,3%89 

Skat inklusiv AM-bidrag af kr. 28.423:    kr. 12.023 

Multimedieskat (kr. 1.269 * 2):    kr. 2.538 

Årlig skattebesparelse (kr. 12.023 – kr. 2.538):   kr. 9.485 

Herefter bliver skattebesparelsen for familie 2 kun kr. 9.485, hvis de lader sig multimediebeskatte 

frem for selv at afholde omkostningerne til multimedierne. Sammenlignet med den første 

beregning, hvor skattebesparelsen er på kr. 13.883, er den årlige skattebesparelse derfor faldet med 

kr. 4.398. Tilsvarende er multimediernes værdi faldet med kr. 6.000. Dette svarer til, at familie 2, 

sammenlignet med beregningen tidligere, kan ”nøjes” med en ekstra årsindkomst på kr. 38.821 – kr. 

10.398 (svarer til kr. 4.398 + kr. 6.000) = kr. 28.423 mod en ekstra årsindkomst på kr. 38.821 i 

første eksempel, for at have de samme multimedier til rådighed, såfremt de selv skulle afholde 

omkostningerne. 

Familie 3: 

Jf. forklaringen under familie 1 udgør omkostningerne til multimedier for person 5 derfor kun kr. 

15.100. 

Omkostning til multimedier på årsbasis:    kr. 15.100 

Nettoindtægt (100% - 56%):    44% 

Årsindkomst til dækning af multimedieomkostninger (kr. 15.100 / 44%): kr. 34.318 

Marginal skatteprocent inklusiv AM-bidrag ved betaling af topskat:  56%90 

Skat inklusiv AM-bidrag af kr. 34.318:    kr. 19.218 

Multimedieskat (kr. 1.680 * 1):    kr. 1.680 

Årlig skattebesparelse (kr. 19.218 – kr. 1.680):   kr. 17.538 

                                                           
89 Forårspakke 2.0, Revitax, side 5 
90 Forårspakke 2.0, Revitax, side 5 



55 

 

Herefter bliver skattebesparelsen for familie 3 kun kr. 17.538, hvis person 5 lader sig 

multimediebeskatte, frem for at de selv afholder omkostningerne til multimedierne. Sammenlignet 

med den første beregning, hvor besparelsen er på kr. 41.211, er den årlige skattebesparelse derfor 

faldet med kr. 23.673. Tilsvarende er multimediernes værdi faldet med kr. 18.600. Dette svarer til, 

at familie 3, sammenlignet med beregningen tidligere, kan ”nøjes” med en ekstra årsindkomst på kr. 

76.591 – kr. 42.273 (svarer til kr. 23.673 + kr. 18.600) = kr. 34.318 mod en ekstra årsindkomst på 

kr. 76.591 i første eksempel for at have de samme multimedier til rådighed, såfremt de selv skulle 

afholde omkostningerne. 

 

7.3 Økonomiske konsekvenser for arbejdsgiver  

Når arbejdsgiver stiller multimedier til rådighed for en medarbejder, har det ikke kun økonomiske 

konsekvenser for medarbejderen, men også for arbejdsgiveren. Den økonomiske konsekvens kan 

beregnes i forlængelse af vores eksempler med de tre familier ovenfor.  

Det bemærkes, at vi kun foretager beregninger af den økonomiske konsekvens for arbejdsgiver med 

udgangspunkt i de eksempler, hvor alle multimedierne anskaffes, og kun for person 1 fra familie 1, 

idet vi blot vil illustrere multimediernes økonomiske betydning for arbejdsgiver.  

For person 1 fra familie 1, hvor der er multimedier stillet til rådighed for i alt kr. 33.700, vil det 

medføre tilsvarende omkostninger for arbejdsgiveren i det pågældende indkomstår.  

Person 1 har følgende multimedier til rådighed:  

• Mobiltelefon kr. 2.500 

• Abonnement og forbrug for mobiltelefon kr. 3.600 

• Fastnettelefon på bopæl samt i sommerhus i alt kr. 1.600 

• Abonnement og forbrug for to fastnettelefoner i alt kr. 4.800 

• Bærbar computer kr. 6.000 

• Hjemmearbejdsplads kr. 11.000 

• Mobil bredbåndsforbindelse kr. 1.200 

• Internetforbindelse på bopælen kr. 3.000 

Omkostninger til telefonabonnementer samt internetforbindelser kan arbejdsgiveren trække fra i den 

skattepligtige indkomst på lige fod med andre driftsomkostninger. Hvad angår mobiltelefonen, kan 

denne straksafskrives, da anskaffelsessummen er mindre end kr. 12.300 (2010-niveau), og den kan 

således fradrages i den skattepligtige indkomst hos arbejdsgiveren. Det samme gælder for 
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hjemmearbejdspladsen, som, vi antager, fungerer selvstændigt i lønmodtagerens hjem. Vi antager, 

at den bærbare computer er tiltænkt at skulle fungere sammen med arbejdsgiverens øvrige netværk 

på arbejdspladsen, hvorfor den skal aktiveres.  

Alle ovenstående beløb er inklusiv moms, hvorfor arbejdsgiveren skal indberette 20 % af det 

samlede beløb på kr. 33.700, hvilket svarer til kr. 6.740, som indgående moms ved 

momsindberetning. Beløbet kan ikke fradrages i den skattepligtige indkomst, men vil til gengæld 

nedsætte momsbetalingen for den periode, hvor momsbeløbet indberettes. 

For den bærbare computer, som aktiveres, kan kun de skattemæssige afskrivninger på 25% 

fradrages i den skattepligtige indkomst, hvilket svarer til kr. 1.200.  

For de øvrige omkostninger og anskaffelser gælder, at de kan fratrækkes i den skattepligtige 

indkomst i året, hvilket svarer til et fradrag på kr. 22.160.  

Der beregnes selskabsskat på 25% af den skattepligtige indkomst. Da kr. 1.200 og kr. 22.160 kan 

fradrages i den skattepligtige indkomst svarer det til, at arbejdsgiver opnår en skattebesparelse på 

kr. 5.840. 

Likviditetsmæssigt vil ovenstående betyde, at arbejdsgiver i indkomståret afholder omkostninger 

for 33.700, og det vil medføre, at arbejdsgiver kan nedsætte årets momsbetaling med kr. 6.740, 

ligesom selskabsskattebetalingen nedsættes med kr. 5.840. Det svarer til et reelt likviditetstræk på 

kr. 21.120 i dette indkomstår. Desuden vil de resterende kr. 3.600 vedrørende den bærbare 

computer skattemæssigt blive saldoafskrevet med 25% om året, hvilket svarer til en 

skattebesparelse på kr. 900 over de følgende indkomstår som følge af selskabsskatten på 25%. 

 

7.4 Beskatning af markedsværdier  

Hvis der stilles multimedier til rådighed for andre i husstanden end den skattepligtige, skal den 

skattepligtige beskattes af markedsværdien heraf – udover at vedkommende multimediebeskattes. 

Vi ønsker at undersøge, om det kan betale sig for en familie, at en af forældrene beskattes af 

markedsværdien af de multimedier, der stilles til rådighed for eksempelvis den skattepligtiges børn, 

i stedet for selv at afholde omkostninger til tilsvarende multimedier for beskattede midler.  

I nedenstående eksempel, der skal illustrere situationen, tager vi udgangspunkt i en person, der 

multimediebeskattes, og hvor arbejdsgiver stiller mobiltelefoner til rådighed for den skattepligtiges 

to børn. Vi beregner to eksempler for at vise forskellen i skattebetalingen ved en årsindkomst 

henholdsvis over og under topskattegrænsen. 
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Værdien af disse ekstra personalegoder betragtes som B-indkomst, og der skal ikke betales AM-

bidrag af værdien. Arbejdsgiver har indberetningspligt, hvad angår værdien, men har ikke 

indeholdelsespligt af skatten, hvorfor den skattepligtige selv skal sørge for dette. 

En mobiltelefon med abonnement og forbrug har, jf. ovenstående, en markedsværdi på kr. 6.100 i 

anskaffelsesåret. Afhængig af telefonens levetid vil markedsværdien ændres fra år til år.  

Omkostning til multimedier på årsbasis (6.100 * 2):   kr. 12.200 

Marginal skatteprocent eksklusiv AM-bidrag ved betaling af topskat: 51,5%91 

Skat eksklusiv AM-bidrag af kr. 12.200:    kr. 6.283 

 

Omkostning til multimedier på årsbasis (6.100 * 2):   kr. 12.200 

Nettoindtægt (100% - 56%):    44% 

Årsindkomst til dækning af multimedieomkostninger (kr. 12.200 / 44%): kr. 27.727 

Marginal skatteprocent inklusiv AM-bidrag ved betaling af topskat:  56%92 

Skat inklusiv AM-bidrag af kr. 27.727:    kr. 15.527 

 

Omkostning til multimedier på årsbasis (6.100 * 2):   kr. 12.200 

Marginal skatteprocent eksklusiv AM-bidrag uden betaling af topskat: 37,3%93 

Skat eksklusiv AM-bidrag af kr. 12.200:    kr. 4.551 

  

                                                           
91 Forårspakke 2.0, Revitax, side 5 
92 Forårspakke 2.0, Revitax, side 5 
93 Forårspakke 2.0, Revitax, side 5 
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Omkostning til multimedier på årsbasis (6.100 * 2):   kr. 12.200 

Nettoindtægt (100% - 42,3%):    57,7% 

Årsindkomst til dækning af multimedieomkostninger (kr. 12.200 / 57,7%): kr. 21.144 

Marginal skatteprocent inklusiv AM-bidrag uden betaling af topskat: 42,3%94 

Skat inklusiv AM-bidrag af kr. 21.144:    kr. 8.944 

Det forudsættes her, for personen som betaler topskat, at udgiften til køb og forbrug af 

multimedierne betales af de sidst tjente kroner, som alle ligger over topskattegrænsen.  

Beregningerne viser, at det i begge tilfælde godt kan betale sig for den skattepligtige at blive 

beskattet af mobiltelefonernes markedsværdi frem for selv at skulle afholde tilsvarende 

omkostninger af beskattede midler. Det ses ved, at skattebetalingen i begge tilfælde er mindre ved 

beskatning af goderne i forhold til beskatning af den ekstra indkomst, der skal til for at kunne købe 

multimedierne med egne midler.  

Da der ikke skal betales AM-bidrag af den B-indkomst, som personalegodets værdi udgør, vil det til 

enhver tid bedst kunne betale sig at blive beskattet af godet som B-indkomst frem for selv at skulle 

afholde omkostningerne til godet. Dette skyldes, at den skattepligtige skal betale AM-bidrag, hvis 

han selv skal tjene pengene til afholdelse af omkostningerne til multimedierne. Desuden vil den 

skattepligtige kun skulle betale skat af B-indkomsten på kr. 12.200 i stedet for af den ekstra 

indkomst, der skal til, for at den skattepligtige får kr. 12.200 udbetalt. I sidstnævnte tilfælde vil den 

skattepligtige derfor få en større skattebetaling.  

Mobiltelefoner til medarbejderens børn vil være en ekstraomkostning for arbejdsgiver. Derfor kan 

man forestille sig, at dette gode vil indgå i medarbejderens samlede lønpakke, hvorfor værdien af 

multimedierne skal beskattes. Grunden, til at mobiltelefonernes værdi beskattes, er, at naturalier 

skal beskattes ligesom pengeløn. Eftersom arbejdsgiveren ikke får noget ud af at stille 

mobiltelefonerne til rådighed for medarbejderens familiemedlemmer, vil værdien af 

mobiltelefonerne på årsbasis formentlig fragå i medarbejderens løn.  

Der er her ikke tale om kontantlønsnedgang, da værdien af mobiltelefonerne beskattes hos 

lønmodtageren. Hvis der er tale om kontantlønsnedgang, vil et personalegode slet ikke blive 

beskattet hos medarbejderen, fordi aftalen om kontantlønsnedgang opfylder en række betingelser, 

som er beskrevet i afsnit 3.6.  

                                                           
94 Forårspakke 2.0, Revitax, side 5 
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8. Besparelser i forlængelse af multimediebeskatningen – af Anne  

Multimedieskatten medfører en merudgift på mellem kr. 1.269 og kr. 1.680 om året for de personer, 

der er omfattet af ordningen. Såfremt man driver en personlig virksomhed, kan man fratrække 

udgifter til telefon, internet, køb af telefon, pc og printer. Dette gælder også, selvom der kun er tale 

om begrænset erhvervsmæssig brug af multimedierne. Dog skal man multimediebeskattes. 

Multimedier, som allerede er anskaffet, kan i 2010 indskydes i virksomheden til handelsværdi og 

kan efterfølgende afskrives skattemæssigt. 

Ifølge Deloitte kan der, hvis man driver en personlig virksomhed, og samtidig er ansat i en anden 

virksomhed, hvor man bliver multimediebeskattet, være en årlig nettobesparelse på mellem kr. 

5.000 og kr. 10.00095. 

Deloitte har opstillet et regnestykke, som indeholder følgende forudsætninger: 

- Personen ejer en udlejningsejendom i en personlig drevet virksomhed, som giver 

skattemæssigt underskud, og anvender virksomhedsskatteordningen 

- Personen er samtidig ansat i en anden virksomhed, hvor personen bliver multimediebeskattet 

- Personen betaler topskat 

Under disse forudsætninger har Deloitte opstillet følgende beregning: 

- Personen taler i sin telefon for kr. 300 om måneden:  kr. 3.600 årligt 

- Personen betaler internet for kr. 250 om måneden:  kr. 3.000 årligt 

- Personen har sidste år købt en computer for kr. 8000,  

som indskydes i virksomheden pr. 1. januar 2010 til  

markedsværdi: kr. 6.000. Den kan straksafskrives i 2010:  kr. 6.000 

- Personen køber i 2010 en mobiltelefon for kr. 2.500.  

Den kan straksafskrives i 2010:    kr. 2.500 

- Personen køber i 2010 en fladskærm til sin pc for kr. 3.000.  

Den kan straksafskrives i 2010:    kr. 3.000 

 

Fradrag i alt (ovenstående poster lagt sammen):   kr. 18.100 

Marginal skatteprocent eksklusiv AM-bidrag:   51,5%96 

Skattebesparelse (kr. 18.100 * 51,5%):    kr. 9.321,5097 

                                                           
95 http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Denmark/Local%20Assets/Documents/Presserum/Notat_multimedieskat_ selvstaendige_ 
marts_2010.pdf 
96 Forårspakke 2.0, Revitax, side 5 
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Ved et underskud i virksomhedsskatteordningen sparer man ikke AM-bidraget, når underskuddet 

overføres til den personlige indkomst, hvorfor Deloitte anvender den marginale skatteprocent på 

51,5%, som er eksklusiv AM-bidrag98.  

Formålet med virksomhedsskatteordningen er hovedsageligt at give den selvstændige 

erhvervsdrivende fuld fradragsret for renteudgifter og give den selvstændige bedre mulighed for 

konsolidering og udvidelse af virksomheden ved at beskatte et opsparet overskud lempeligere end 

det overskud, der anvendes til privatforbrug. 

Virksomhedens skattepligtige overskud opgøres som alle skattepligtige indtægter minus alle 

fradragsberettigede udgifter. Herved får den selvstændige fuld skatteværdi af alle 

driftsomkostninger, herunder også de renteudgifter, der hører til virksomheden99. 

Underskud i virksomhedsskatteordningen kan modregnes i opsparet overskud med tillæg af den 

afholdte virksomhedsskat, jf. Virksomhedsskatteloven (herefter VSL) §13, stk. 1. Yderligere 

underskud kan fradrages i positiv kapitalindkomst samt den skattepligtige indkomst, eller 

modregnes i ægtefællens nævnte indkomster, jf. VSL §13, stk. 2 og 4. Yderligere underskud kan 

fradrages i den skattepligtiges personlige indkomst, uanset om denne bliver negativ, jf. VSL §13, 

stk. 3 og 4100. 

Ovenstående beløb på kr. 9.321,50 er ikke en besparelse, hvor man får pengene i hånden med det 

samme. Det er alene en skattemæssig besparelse. Derfor skal man tænke sig om og være sikker på, 

at man forstår besparelsen, inden man går ud og køber disse multimedier. Endvidere skal man være 

opmærksom på, at samme store besparelse ikke kan opnås hvert år, da man ikke vil anskaffe nye 

multimedier hvert år. Da der alene er tale om en skattemæssig besparelse, skal man ved køb af 

ovennævnte multimedier betale hele beløbet på kr. 18.100. Ovennævnte besparelse på kr. 9.321,50 

opstår ved, at de kr. 18.100 trækkes fra i den personlige virksomhed. Underskuddet, jf. ovenstående 

forudsætninger, fra den personlige virksomhed kan trækkes fra i den personlige indkomst. Hermed 

bliver den personlige indkomst mindre, hvilket resulterer i, at beregningsgrundlaget for den skat, 

der skal betales, bliver mindre. Skatten, der bliver beregnet, og som skal betales, bliver hermed 

mindre, end den ville have været, hvis ikke underskuddet fra den personlige virksomhed blev 

trukket fra i den personlige indkomst. I ovennævnte tilfælde har personen udover den private 

virksomhed også et arbejde ved siden af. Her bliver personen løbende beskattet af sin løn samtidig 

med, at han bliver multimediebeskattet. Da han løbende bliver beskattet af sin løn, vil 

                                                                                                                                                                                                 
97 http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Denmark/Local%20Assets/Documents/Presserum/Notat_multimedieskat_selvstaendige_ 
marts_2010.pdf 
98 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=86007&vId=202457 
99 Grundlæggende Skatteret 2009, side 499 og 501 
100 Kompendium i Skatteret 2009 
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skattebesparelsen, som opnås ovenfor, blive udbetalt som overskydende skat, efter at selvangivelsen 

er blevet indsendt til SKAT, såfremt alle andre ting er korrekt indberettet og selvangivet til SKAT. 

Da personen gennem sit almindelige arbejde bliver multimediebeskattet, og man ikke kan blive 

dobbelt multimediebeskattet, bliver personen således ikke multimediebeskattet to gange trods det, at 

han både har multimedier til privat rådighed gennem sit almindelige arbejde, men også fra den 

private virksomhed. 

Såfremt samme regnestykke opstilles for en person, som ikke betaler topskat, vil besparelsen for 

denne person blive mindre end for personer, som betaler topskat. Dette er illustreret nedenfor. 

Fradrag i alt:      kr. 18.100 

Marginal skatteprocent eksklusiv AM-bidrag:   37,3%101 

Skattebesparelse (kr. 18.100 * 37,3%):    kr. 6.751,30 

Grunden, til at besparelsen for personer, som betaler topskat, er større end for personer, som ikke 

betaler topskat, er, at udgiften til multimedierne, og hermed underskuddet fra den personlige 

virksomhed, bliver trukket fra i topskattegrundlaget, hvor den marginale skatteprocent er højere, 

end den er i bundskattegrundlaget. 

Hvis man, som beskrevet ovenfor, trækker udgifter til multimedier fra i den personlige virksomhed, 

svarer det til, at udgiften på kr. 18.100 bliver betalt med ikke-beskattede penge, da beløbet trækkes 

fra i den personlige indkomst, inden at skatten beregnes. Derimod vil en person, som ikke driver en 

personlig virksomhed, men som anskaffer de samme multimedier, skulle betale de samme kr. 

18.100 med beskattede penge, da han ikke kan trække dette beløb fra i den personlige indkomst. 

Omkostning på årsbasis til multimediekøb:   kr. 18.100 

Nettoindtægt ved betaling af topskat (100% - 56%102):   44% 

Ekstra årsindkomst for at kompensere for multimediekøb (kr. 18.100 / 44%): kr. 41.361 

  

                                                           
101 Forårspakke 2.0, Revitax, side 5 
102 Forårspakke 2.0, Revitax, side 5 
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Omkostning på årsbasis til multimediekøb:   kr. 18.100 

Nettoindtægt uden betaling af topskat (100% - 42,3%103):  57,7% 

Ekstra årsindkomst for at kompensere for multimediekøb (kr. 18.100 / 57,7%): kr. 31.369 

Som beregningen ovenfor viser, svarer det til, at personer, som ikke har en personlig virksomhed, 

og som ikke kan trække udgiften til køb af multimedier fra, som nævnt ovenfor, skal betale udgiften 

til multimedierne af beskattede penge. Derfor skal personer, som betaler topskat, tjene kr. 41.361 

om året før skat for at kunne købe multimedier for kr. 18.100. Det forudsættes her, at udgiften til 

multimedierne betales af de sidst tjente kroner, som alle ligger over topskattegrænsen. Personer, 

som ikke betaler topskat, skal tjene kr. 31.369 om året før skat for at kunne købe multimedier for kr. 

18.100. Det vil derfor alt andet lige, netop i dette tilfælde være en klar fordel at have en personlig 

virksomhed, hvor udgifterne til køb af multimedier kan trækkes fra, da dette fører til ovennævnte 

besparelse. 
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9. Multimedieskatten rammer bestemte brancher – af Anne  

Med indførslen af multimedieskatten er der nogle brancher, som er blevet hårdere ramt end andre. 

Som eksempler på brancher, som er blevet hårdt ramt, kan nævnes kontoransatte, håndværkere og 

andre personer, som bruger bilen som kontor, skolelærere, personer indenfor it-branchen samt 

ansatte indenfor politiet. 

De fleste kontoransatte, skolelærere og personer indenfor it-branchen har formentlig rådighed over 

en bærbar computer. Endvidere er det ikke utænkeligt, hvis nogle af disse personer også har 

rådighed over arbejdsmobiltelefoner. For nogle af disse personer er multimedieskatten ikke noget 

problem, da disse personer ikke har behov for at tage multimedierne med hjem, men for de 

resterende kan multimedieskatten godt være et problem. Bærbare computere og 

arbejdsmobiltelefoner er meget vigtige og centrale arbejdsværktøjer. Derfor vil nogle personer ikke 

kunne undvære den private rådighed over disse multimedier, da deres job kræver, at multimedierne 

tages med hjem. Personer, som har et meget krævende job, kan måske være nødsaget til at arbejde 

hjemmefra nogle gange for at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen. For skolelærernes 

vedkommende er de nødsaget til at forberede sig hjemmefra, hvorfor de ikke kan undvære den 

bærbare computer. For disse personer bliver det derfor svær både at passe deres arbejde på den mest 

optimale måde og samtidig undgå multimediebeskatningen. 

Endvidere kan nogle medarbejdere blot have et ønske om at yde en ekstra indsats, hvilket de fleste 

virksomheder formentlig vil synes godt om. Med indførslen af multimedieskatten er sådanne 

engagerede medarbejdere derfor blevet hårdt ramt. Multimedieskatten kan derfor være skyld i 

faldende engagement hos disse medarbejdere, og i sidste ende kan dette være med til at forringe 

Danmarks konkurrenceevne, da ingen personer ønsker at blive beskattet af at yde en ekstra indsats. 

Multimedieskatten har også ramt personer, såsom håndværkere og andre personer, som bruger bilen 

som kontor samt ansatte indenfor politiet. For rigtig mange politifolk har indførslen af 

multimedieskatten betydet, at de lader deres arbejdsmobiltelefoner ligge på politigården ved endt 

arbejdsdag. Derfor er det for arbejdsgiver blevet vanskeligere at komme i kontakt med 

medarbejderne udenfor normal arbejdstid, hvilket gør, at det er sværere at samle medarbejdere, når 

politiet skal rykke ud. I dette tilfælde betyder det, at danskerne får en ringere service, da 

multimedieskatten er skyld i, at politiets arbejde i særlige tilfælde bliver forsinket og blokeret. 

Mange personer, som bruger bilen som kontor, såsom håndværkere, sælgere og montører, har som 

oftest udover arbejdsmobiltelefoner også andre multimedier stillet til rådighed af arbejdsgiver. Dette 

er multimedier, som disse personer ikke kan undvære i deres daglige arbejde, og som de af gode 

grunde derfor er nødt til at have i bilen. Da sådanne personer har forskellige arbejdspladser hver 
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dag, og derfor ikke har en fast arbejdsplads, er det meget besværligt at skulle afhente og aflevere 

multimedierne hos arbejdsgiver hver eneste dag for at undgå multimediebeskatningen. For 

medarbejderne ville det derfor klart være nemmest at underskrive en ”Tro og love erklæring”, som 

afkræfter privat benyttelse af multimedierne, således at multimedierne kan medtages på bopælen 

efter endt arbejdsdag. Dog kan en ”Tro og love erklæring” ikke anvendes i forbindelse med bærbare 

computere og bærbare internetforbindelser, da der ikke, som ved mobiltelefoner, kan skaffes 

dokumentation, som kan afkræfte privat benyttelse af sådanne multimedier. 

 

9.1 Bindende svar – af Anne  

I SKM2010.99.SR spørger en arbejdsgiver SKAT om, hvorvidt medarbejderne skal 

multimediebeskattes, såfremt medarbejderne kører rundt i landet, og at der i tjenestebilerne er 

installeret en computer, som skal opbevares i hjemmet om natten for at undgå tyveri fra bilen. 

Endvidere spørger arbejdsgiver om, hvorvidt medarbejdere, som tager en bærbar computer eller en 

mobiltelefon, som til hverdag fungerer som fastnettelefon, med hjem for at undgå tyveri, skal 

multimediebeskattes. I begge tilfælde er der underskrevet en erklæring om, at multimedierne ikke 

anvendes privat. 

I førstnævnte tilfælde er medarbejdernes geografiske arbejdsområder opdelt under hensyntagen til, 

hvor de bor privat. Som oftest tages tjenestebilen derfor med hjem hver dag, da det sparer både tid 

og udgifter. Når det drejer sig om computere, er det ikke muligt at fremskaffe dokumentation, som 

kan afkræfte privat rådighed, hvorfor multimedieskatten som udgangspunkt vil blive udløst. Dog 

kan multimediebeskatningen undgås, såfremt der er tale om tjenesterejser, jf. afsnit 3.3.2. Den 

skattemæssige definition af en tjenesterejse er, når arbejdsgiver midlertidigt udsender medarbejder 

til et andet arbejdssted end medarbejders sædvanlige arbejdsplads. Når en medarbejder ikke har en 

sædvanlig arbejdsplads, men hele tiden har skiftende arbejdssteder, er der i skattemæssig forstand 

ikke tale om en tjenesterejse. SKAT siger derfor, at såfremt medarbejderne anses for at være på 

tjenesterejse og samtidig opfylder betingelserne om tjenesterejser, kan de undgå at blive 

multimediebeskattet. Skatterådet er enig i SKATs vurdering. 

I det andet tilfælde er medarbejderne kun på den faste arbejdsplads en til to gange om ugen, og de 

resterende dage arbejder de andre steder end på den faste arbejdsplads. Såfremt medarbejderne 

skulle forbi den faste arbejdsplads hver dag for at afhente og aflevere multimedier, ville dette 

medføre en del ekstra arbejdstid. Som nævnt ovenfor er det ikke muligt at fremskaffe 

dokumentation, som kan afkræfte privat rådighed, når det drejer sig om computere. Derfor er en 

erklæring, om at computeren ikke anvendes privat, ikke nok, og multimedieskatten kan derfor ikke 
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undgås, hvis en computer tages med hjem. Dog vil den private rådighed over en 

arbejdsmobiltelefon kunne afkræftes, da det ved hjælp af specificerede lister over udgående opkald 

er muligt at kontrollere, hvem medarbejderen har ringet til. Såfremt arbejdsgiver foretager denne 

kontrol, vil multimediebeskatningen, når det drejer sig om arbejdsmobiltelefoner, kunne undgås. I 

dette tilfælde, hvor den formåede private rådighed over computeren er til stede, er det irrelevant at 

vurdere, hvorvidt der også er privat rådighed over arbejdsmobiltelefonen, da 

multimediebeskatningen alligevel vil blive udløst. SKAT mener, at i dette tilfælde, hvor 

multimedierne skal tages med hjem på grund af risikoen for tyveri, kan multimediebeskatningen 

ikke undgås, da reglerne om multimedieskat ikke tager højde for dette. Skatterådet er enig i SKATs 

vurdering. 

I førstnævnte tilfælde vurderes det, ud fra SKATs egen definition af tjenesterejser, at der ikke er tale 

om tjenesterejser. Derfor mener vi helt klart, at medarbejderne skal multimediebeskattes, da 

reglerne om multimedieskat ikke tager højde for risikoen for tyveri, jf. det andet tilfælde. I de to 

tilfælde kan vi godt se problemstillingen, og det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt at blive 

multimediebeskattet af multimedier, som ikke benyttes privat, men omvendt så er vi helt enige i, at 

lovgivningen ikke kan tage høje for problemstillingen i ovennævnte tilfælde. Såfremt lovgivningen 

skulle tage højde for ovennævnte problemstilling, ville der også være mange andre 

problemstillinger og små detaljer, som skulle indarbejdes i loven. 
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10. Multimedieskattens vindere og tabere – af Anne  

Multimedieskatten har af mange årsager været, og er stadig, meget omdiskuteret. Med indførslen af 

multimedieskatten har der formenligt været nogle personer, som har følt, at det er forkert, at de nu 

skal beskattes af noget, som før var gratis. Derfor vil en ny skat altid være meget upopulær. 

Endvidere vil en ny skat altid være skyld i, at nogle personer føler sig snydt, samtidig med at andre 

personer føler, at de får en økonomisk fordel med indførslen af den nye skat. Således har indførslen 

af multimedieskatten også medført, at der både er vindere og tabere.  

 

10.1 Vinderne – af Anne  

I denne sammenhæng er vinderne helt klart de personer, som har formået at optimere situationen for 

sig selv. Det drejer sig her om de personer, som i forvejen har mange multimedier stillet til 

rådighed, og de personer, som har formået at forhandle sig til at få mange multimedier stillet til 

rådighed. Disse vil helt klart opnå en økonomisk fordel ved at have privat rådighed over 

multimedierne. Beskatningen af standardsatsen på kr. 3.000 medfører en skattebetaling på kr. 1.680 

om året for personer, som betaler topskat, og en skattebetaling på kr. 1.269 om året for personer, 

som ikke betaler topskat. Hvis man deler denne skattebetaling ud på årets tolv måneder svarer det til 

henholdsvis kr. 140 og kr. 105,75 om måneden. Begge beløb er meget små, og hvis man 

sammenholder omkostningen med, at man for eksempel har privat rådighed over fri telefon, både 

hvad angår mobiltelefon og fastnettelefon, samt internetforbindelse og bærbar computer, er den 

økonomiske gevinst ved ikke selv at skulle afholde omkostninger til sådanne multimedier 

forholdsvis stor. For disse personer er der derfor med indførslen af multimedieskatten rigtig mange 

penge at spare. 

 

10.2 Taberne – af Anne  

Der er nogle enkelte grupper af personer, som er de helt store tabere i forbindelse med indførslen af 

multimedieskatten. Den første gruppe af personer er arbejdsgiverne.  

Som tidligere nævnt er det blevet pålagt arbejdsgiverne at tage sig af den store administrativ byrde, 

som indførslen af multimedieskatten har medført. Såfremt medarbejderne får stillet multimedier til 

rådighed, som de ikke ønsker at anvende til privat brug, og derfor ikke ønsker at blive 

multimediebeskattet, kan denne administrative byrde ikke undlades. Eller rettere sagt kan 

arbejdsgiver godt undgå den administrative byrde, jf. bindende svar SKM2010.181.SR beskrevet 

under afsnit 4.3, men dette vil dog medføre, at de medarbejdere, som får stillet multimedier til 

rådighed vil blive multimediebeskattet, uanset om multimedierne kun benyttes erhvervsmæssigt. 
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Denne beskatning vil, grundet formodningen om, at medarbejderne kun vil anvende multimedierne 

erhvervsmæssigt, derfor være helt urimelig. Dette kan derfor give anledning til utilfredse 

medarbejdere, da medarbejderne ikke selv kan få lov at bestemme, om de bliver 

multimediebeskattet eller ej.  

Set fra arbejdsgivers synspunkt er det forståeligt, hvis ikke denne ønsker at bruge tid på at 

kontrollere, om medarbejderne har privat rådighed over multimedierne. Den tid, der bruges på 

administration af multimedierne, vil arbejdsgiver, eller dennes medarbejdere, i stedet kunne bruge 

på andet, som kan skabe indtjening til virksomheden. Den store administrative byrde, som er pålagt 

arbejdsgiver kan derfor i sidste ende være skyld i, at indtjeningen i virksomheden falder, 

sammenlignet med, hvis ikke arbejdsgiver skulle udføre administrationen af multimedierne. 

Omvendt kan ovennævnte, set fra medarbejdernes synspunkt, komme til at betyde, at disse bliver 

multimediebeskattet, selvom de ikke ønsker at anvende multimedierne privat. Såfremt en sådan 

situation skulle opstå, kan arbejdsgiver risikere, at medarbejderne ikke vil finde sig i at blive 

multimediebeskattet uden grund, hvorfor disse måske vælger at finde en anden arbejdsplads. Hvis 

arbejdsgiver ikke kan holde på sine medarbejdere, vil dette også føre til tabt indtjening, ligesom 

oplæring af nye medarbejdere vil medføre øget tidsforbrug. Så uanset om arbejdsgiver vælger at 

udføre den administrative byrde eller ej, vil begge alternativer føre til øgede omkostninger. På lang 

sigt vil den mest holdbare løsning for arbejdsgiver formentlig være at kontrollere medarbejdernes 

private rådighed over multimedierne, da dette giver glade og tilfredse medarbejdere. Endvidere 

slipper virksomheden for risikoen for at få et dårligt ry. 

Udover den administrative byrde, som er blevet pålagt arbejdsgiver, har multimediebeskatningen 

også medført andre omkostninger. De medarbejdere, som er omfattet af ordningen vil formentlig 

prøve at optimere situationen for sig selv og vil derfor kræve at få så mange multimedier, som 

muligt ind under ordningen. For arbejdsgiver kan dette betyde, at omkostningerne til køb af 

multimedier vil blive en del højere end ellers, da hver enkelt medarbejder vil forsøge at forhandle 

sig til flere multimedier. Medarbejderne vil nok mene, at det kun er rimeligt, at arbejdsgiver stiller 

flere forskellige multimedier til rådighed, nu når de alligevel bliver multimediebeskattet. Derfor kan 

arbejdsgiver måske føle sig forpligtet til at stille flere multimedier til rådighed for medarbejderne, i 

forhold til hvad der egentlig er nødvendigt, for at de kan udføre deres arbejde. Dette vil derfor 

medføre en meromkostning for arbejdsgiver, som denne ville have været foruden, såfremt 

multimediebeskatningen ikke var blevet indført. Dog kan arbejdsgiver straksafskrive de 

multimedier, som har en anskaffelsespris på under kr. 12.300 (2010-niveau) eksklusiv moms, og 

herved opnår arbejdsgiver fradrag i den skattepligtige indkomst. 
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Medarbejdere, som arbejder ude, eller som ikke arbejder samme sted hver dag, og som har 

multimedier stillet til rådighed, men ikke ønsker at anvende disse privat, vil ikke blive omfattet af 

multimedieskatten, såfremt de afhenter og aflevere multimedierne hver dag på den faste 

arbejdsplads. Dog vil dette føre til yderligere omkostninger for arbejdsgiver. Hvis de pågældende 

medarbejdere har fri bil stillet til rådighed af arbejdsgiver, er det arbejdsgiver, der betaler benzin 

samt reparation og vedligeholdelse af bilen. Ved at medarbejderne måske skal køre ekstra kilometer 

hver dag for at afhente og aflevere multimedier, vil de ekstra kilometer ende med at blive en 

ekstraomkostning for arbejdsgiver. Endvidere vil nogle medarbejdere måske finde det rimeligt, at 

arbejdsgiver betaler for den ekstra tid, som medarbejderne skal bruge på at afhente og aflevere 

multimedierne på den faste arbejdsplads. Arbejdsgiver vil formenligt ikke være enig i denne 

betragtning, da denne allerede har haft omkostninger til anskaffelsen af multimedierne, og derfor 

nok vil mene, at det er medarbejdernes eget problem, om disse vælger at tage multimedierne med 

hjem eller ej. Dette må derfor være et emne, som skal afgøres mellem hver enkelt arbejdsgiver og 

medarbejder. 

Herudover har multimedieskatten også andre konsekvenser for arbejdsgiver. Da det er frivilligt, om 

man som medarbejder vil multimediebeskattes, kan arbejdsgiver risikere, at medarbejderne lader 

multimedierne blive på arbejdspladsen, når de tager hjem, eller i værste fald helt fravælger 

multimedierne. Dette kan være med til at mindske fleksibiliteten, da medarbejderne for eksempel 

ikke kan arbejde hjemmefra. Herudover kan det fra arbejdsgivers side måske være mere besværligt 

at komme i kontakt med medarbejderne udenfor normal arbejdstid. Den mindskede fleksibilitet kan 

resultere i mindre indtjening til virksomheden, da medarbejderne grundet multimedieskatten 

fravælger multimedier, og derfor ikke arbejder hjemmefra og i sidste ende kommer til at arbejde 

mindre, end de gjorde før multimediebeskatningen blev indført. 

Hvis arbejdsgiver ønsker at bevare fleksibiliteten, kan denne vælge at kompensere medarbejderne 

for multimedieskatten. Dette svarer til, at arbejdsgiver skal give medarbejderne en årlig lønstigning 

på kr. 3.818 til personer, som betaler topskat, og kr. 2.199 til personer, som ikke betaler topskat. 

Arbejdsgiver bør her gøre op med sig selv, hvad fleksibiliteten er værd, og hvad den indbringer til 

virksomheden, og bør overveje, om disse lønstigninger tjener sig selv hjem, hvis fleksibiliteten 

bevares. 

Da værdien af multimedieskatten, som tidligere nævnt, er A-indkomst, skal der af værdien på kr. 

3.000 beregnes feriepenge. Dette er endnu en meromkostning for arbejdsgiver. Beregninger viser, at 

multimedieskatten derfor samlet set kommer til at koste arbejdsgiverne cirka kr. 138 mio. om året i 
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feriepenge104. Såfremt arbejdsgiver vælger at kompensere sine medarbejdere for multimedieskatten, 

skal der også af denne kompensation beregnes feriepenge. 

I sammenhæng med ovennævnte er der en anden gruppe af personer, hvor multimedieskatten har 

medført en ulempe. Dette er medarbejdere generelt. Såfremt man som medarbejder fravælger den 

private rådighed over multimedier eller helt fravælger multimedierne, kan man som medarbejder 

måske godt risikere, at arbejdsgiver ikke synes specielt godt om dette fravalg. Hvis arbejdsgiver på 

et tidspunkt er nødsaget til at afskedige en medarbejder, og arbejdsgiver har valget mellem to 

personer, som er lige kompetente, kan medarbejders valg af brugen af multimedier i sidste ende 

komme til at afgøre, hvem arbejdsgiver afskediger. Hvis den ene medarbejder vælger at blive 

multimediebeskattet og gøre brug af de multimedier, som arbejdsgiver stiller til rådighed, og den 

anden medarbejder fravælger multimedieskatten, og således ikke benytter de multimedier, som 

arbejdsgiver stiller til rådighed, kan valget fra arbejdsgivers side måske i sidste ende komme til at 

betyde, at medarbejderen, som fravælger at blive multimediebeskattet bliver afskediget. Denne 

medarbejder udviser, ved fravalget af brugen af multimedier, ikke en lige så stor fleksibilitet, som 

den medarbejder, der vælger at blive multimediebeskattet. Det er en stor ulempe for arbejdsgiver, 

hvis ikke medarbejderne udviser den fleksibilitet, som der er behov for, og som arbejdsgiver ønsker. 

Derfor skal man som medarbejder huske at tænke over, hvilke konsekvenser et fravalg af 

multimediebeskatningen kan få samt hvilke fordele og ulemper, der følger med valget. 

Den sidste gruppe personer, som er blandt taberne i forbindelse med indførslen af 

multimedieskatten er medarbejdere, som ikke kan undgå multimedieskatten. Som nævnt tidligere 

vil medarbejdere, som har multimedier stillet til rådighed på arbejdspladsen, men som ikke ønsker 

at anvende disse privat, blive multimediebeskattet, såfremt arbejdsgiver ikke foretager den fornødne 

kontrol. Herved kan medarbejderne ikke selv bestemme, hvorvidt de ønsker at blive 

multimediebeskattet. Det samme gælder personer, som har multimedier stillet til rådighed, og som 

har arbejdsplads og privatbolig samme sted. Her kan for eksempel nævnes selvstændigt 

erhvervsdrivende og præster. Disse kan ikke undgå at blive multimediebeskattet, da multimedierne 

forefindes i det private hjem, og det derfor antages, at disse benyttes privat. Endvidere skal det 

nævnes, at personer, som i forlængelse af deres job har tavshedspligt, og som har 

arbejdsmobiltelefon stillet til rådighed, altid vil blive multimediebeskattet. Selvom det for 

mobiltelefoner er muligt at modtage specificerede lister over udgående opkald kan medarbejderne 

                                                           
104 http://www.erhvervsbladet.dk/erhvervsklima/multimedieskatten-koster-virksomheder-feriepenge 
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grundet tavshedspligten af gode grunde ikke dokumentere, hvad de bruger deres 

arbejdsmobiltelefon til105. 

 

  

                                                           
105 http://www.dinepenge.dk/skat/artikel/praesters-forening-angriber-multimedieskatten 
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11. Kritik af multimedieskatten – af Christina  

Multimedieskatten er blevet mødt med en massiv kritik fra flere sider. Både privatpersoner og 

fagforeninger er stærke modstandere af multimedieskatten, ligesom den siddende regerings 

politiske modstandere heller ikke holder sig tilbage med kritikken. Der er flere elementer i 

multimedieskatten, der bliver kritiseret. 

 

11.1 Social ulighed – af Christina  

Socialistisk Folkeparti (herefter SF) er stærkt utilfreds med, at multimedieskatten ikke er indrettet, 

så beskatningen afhænger af antallet af multimedier til rådighed106. Kritikken begrundes med, at det 

typisk er de lavtlønnede danskere, der kun har telefon eller computer til rådighed, og de derfor 

beskattes hårdere end de højtlønnede, som måske kan få både telefon, computer og 

bredbåndsforbindelse betalt af deres arbejdsgiver – og måske endda flere af hvert gode, såfremt der 

er en reel erhvervsmæssig begrundelse herfor. SF mener altså, at de højtlønnede får mere ud af 

multimedieskatten end de lavtlønnede. De lønmodtagere, der i virkeligheden bliver ramt, er dem, 

der har arbejdsgiverbetalt bredbåndsforbindelse eller computer, idet dette tidligere var skattefrit. 

SFs skatteordfører Jesper Petersen fremhæver, at lønmodtagere med arbejdsgiverbetalt bredbånd 

eller telefon skal betale væsentligt mere i skat end tidligere107.  

Hvis en medarbejder kun har arbejdsgiverbetalt bredbånd til rådighed, er det rigtigt, at 

skattebetalingen er større end tidligere, hvor arbejdsgiverbetalt bredbånd var skattefrit. Derimod er 

der for personer med telefon og eventuelt andre multimedier ikke tale om et større 

beskatningsgrundlag, idet disse personer før 1. januar 2010 blev beskattet af kr. 3.000 årligt som fri 

telefon, men der er sket ændringer i reglerne108. Vi mener derfor, at Jesper Petersens udtalelse er 

misvisende, idet man bør se på skattebetalingen før 1. januar 2010 sammenlignet med 

multimedieskatten. Vi er klar over, at SF er imod multimediebeskatningen, fordi den ikke tager 

højde for antallet af multimedier stillet til rådighed, og dermed mener partiet, at de rigeste får mest 

ud af ordningen. Dette giver dog ikke grund til den urimelige og modificerede udtalelse.  

 

11.2 Miljø – af Christina  

Socialdemokraterne er ligesom SF meget kritiske over for multimedieskatten. Partiet fremhæver, at 

multimedieskatten hæmmer it-udviklingen og belaster miljøet unødvendigt109. Miljøpåvirkningen 

                                                           
106 http://www.computerworld.dk/art/50595/multimedieskat-moeder-kritik-fra-oppositionen 
107 http://www.computerworld.dk/art/50595/multimedieskat-moeder-kritik-fra-oppositionen 
108 Se afsnit 3.4 
109http://www.computerworld.dk/art/50595/multimedieskat-moeder-kritik-fra-oppositionen 
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opstår, når ansatte for at slippe for at betale multimedieskat lader arbejdsredskaber (for eksempel en 

bærbar computer) ligge på arbejdspladsen om aftenen, når de har fri, for morgenen efter at køre 

forbi på arbejdspladsen og hente computeren, inden der køres ud til kunder. I en tid, hvor miljøet er 

et meget aktuelt emne, kritiseres regeringen således for at gå imod den generelle miljøforbedring, 

der er fokus på. Multimedieskatten rammer også hjemmearbejdspladser, som lønmodtagere nu skal 

betale multimedieskat for at have installeret på deres privatadresse. Hvis medarbejderne fravælger 

en hjemmearbejdsplads på grund af multimedieskatten, vil der alt andet lige blive mere transport 

(oftest i bil), og det vil påvirke miljøet. Regeringen bliver derfor beskyldt for ikke at have 

gennemtænkt alle konsekvenser af at indføre multimedieskatten. Også fagforeningen HK Danmark 

kritiserer regeringen for, at multimedieskatten rammer virksomheder, der ellers beskytter miljøet 

ved at tilbyde de ansatte hjemmearbejdspladser og dermed sparer en masse transport110. Bilkørsel til 

og fra arbejdspladsen giver både øget CO2-udledning, øget olieforbrug og trafikale problemer ved 

de større byer. Hjemmearbejdspladser er derfor en rigtig god måde at skåne miljøet på. Danmarks 

Naturfredningsforening påpeger ligeledes, at den øgede transport, som færre hjemmearbejdspladser 

medfører, er skadeligt for miljøet111. Foreningen er meget utilfreds med, at regeringen – især lige op 

til klimatopmødet – vedtog en skat, der skader miljøet, og foreningen betegner det som et dårligt 

signal til omverdenen. Endnu en fagforening, Business Danmark, påpeger vigtigheden af 

hjemmearbejdspladser for personer med langt til arbejdspladsen. Foreningen mener, at regeringen 

modarbejder dens egen kampagne om reduceret CO2-udslip, hvor hver dansker opfordres til at 

mindske sin årlige CO2-udledning med et ton. Business Danmark har foretaget beregninger, der 

viser, at foreningens medlemmer med blot en ugentligt dag på hjemmearbejdspladsen kan reducere 

deres CO2-udslip med et ton årligt. Lønmodtagere, der kører mindre end Business Danmarks 

medlemmer, kan spare i omegnen af et kvart ton pr. år med en ugentlig hjemmearbejdsdag. 

Landsformanden for foreningen påpeger, at Danmark har brug for tiltag, der tilskynder 

virksomheder til at give medarbejderne hjemmearbejdspladser, da dette både vil udvikle 

teknologien og påvirke miljøet positivt med færre bilkøer og mindre CO2-udslip. Han kritiserer 

desuden regeringen for at kategorisere multimedier som frynsegoder i stedet for arbejdsredskaber. 

For mange ansatte er bredbånd og hjemmearbejdspladser en helt naturlig del af jobbet, fordi det 

øger effektiviteten. 

Vi er enige i kritikken om, at multimedieskatten kan føre til færre hjemmearbejdspladser og dermed 

en øget miljøbelastning. Hvis så mange lønmodtagere, som det forventes, vil frabede sig 

hjemmearbejdsplads for at undgå multimediebeskatningen, vil det formentlig få en betydelig 

miljøpåvirkning. Hvis alle disse lønmodtagere i stedet for at arbejde hjemmefra nu i stedet vil 

                                                           
110 http://www.hk.dk/www/aktuelt/nyhedsarkiv/december_2009/multimedieskat_skader_miljoeet 
111 http://www.computerworld.dk/art/50539/forening-multimedieskat-rammer-miljoeet 
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transportere sig til og fra arbejdspladsen, vil det skade miljøet unødvendigt. Det er dog også en 

mulighed, at de, der har hjemmearbejdspladser, er på arbejdspladsen hver dag, men går tidligere 

hjem – for eksempel for at hente børn i institutioner – og så senere på dagen arbejder fra deres 

hjemmearbejdsplads. Her vil antallet af hjemmearbejdspladser umiddelbart ikke påvirke miljøet, da 

det er svært at forestille sig medarbejdere, der, når børnene er lagt i seng, kører tilbage på 

arbejdspladsen. Et fravalg af hjemmearbejdsplads vil i stedet for få betydning for medarbejderens 

arbejdstimer per uge, og det vil gå ud over arbejdsgiveren, som i sidste ende kan risikere at skulle 

ansætte flere for at få udført det samme arbejde. Omvendt, hvis medarbejderne er så afhængige af 

hjemmearbejdspladsen, er det formentlig kun de færreste, der vil fravælge den på grund af en årlig 

skattebetaling på mellem kr. 1.269 og kr. 1.680.  Det er derfor tvivlsomt, at den miljømæssige 

påvirkning vil blive så kraftig, som kritikerne antyder, men det kan selvfølgelig ikke udelukkes. 

 

11.3 Fleksibilitet og effektivitet – af Christina  

Andre bemærker, at multimedieskatten mindsker fleksibilitet og effektivitet hos de ansatte i en 

virksomhed, hvor multimedier er nødvendige for arbejdets udførelse. Blandt andre Liberal 

Alliances Anders Samuelsen hæfter sig ved, at man ved multimedieskatten øger beskatningen på 

områder, som vi i Danmark ønsker at fremme på arbejdsmarkedet – herunder fleksibilitet112. Hvis 

medarbejdere skal beskattes af de multimedier, de har installeret på deres private adresse såsom 

hjemmearbejdsplads, vil nogle medarbejdere fravælge muligheden for at arbejde hjemmefra. 

Desuden rammer multimedieskatten efter hans opfattelse familielivet, selvom der ellers er en 

generel tendens til, at man vil gøre det nemmere for lønmodtagere at forene karriere og familieliv – 

herunder med hjemmearbejdspladser, hvor der er mulighed for at lægge sine arbejdstimer, så det 

passer ind i familielivet. En hjemmearbejdsplads kan også give en lønmodtager, der er forælder, 

færre fraværsdage, fordi der ikke vil være behov for en egentlig fridag ved barnets sygedage, som 

det ellers vil være tilfældet, hvis lønmodtageren kun har mulighed for at udføre sit arbejde på 

arbejdspladsen.  

Både politikere og fagforbund forventer, at antallet af hjemmearbejdspladser vil reduceres efter 

multimedieskattens ikrafttrædelse – ikke fordi arbejdsgiverne ikke ønsker denne løsning, men fordi 

medarbejderne fravælger den for at undgå at skulle betale multimedieskat. 

Et af formålene med Forårspakke 2.0 er at få danskerne til at arbejde mere. Med de udmeldinger, 

der er kommet både fra fagforbund og virksomheder i medierne, kan man med god grund forvente, 

at danskerne vil arbejde mindre, hvis det at arbejde hjemmefra betyder, at de bliver beskattet på 
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anden vis – gennem multimedieskatten. I mange brancher er det en god og fleksibel løsning, at 

lønmodtagere, hvis de ønsker det, kan få etableret en hjemmearbejdsplads. Ofte er en 

hjemmearbejdsplads et stort ønske hos især børnefamilier og personer, der nærmer sig 

pensionsalderen, da det giver en større fleksibilitet over for arbejdsgiveren. For børnefamilier kan 

en hjemmearbejdsplads betyde, at forældre ikke behøver at gå ned i arbejdstid for at få en hverdag 

med små børn til at hænge sammen. Åbningstiderne i daginstitutioner er ofte et udtryk for, hvornår 

forældre forlader arbejdspladsen. Hvis forældrene har en hjemmearbejdsplads eller 

arbejdsgiverbetalt bredbånd, kan de ofte arbejde et par timer om aftenen, når børnene er lagt i seng.  

For de ældre medarbejdere kan en hjemmearbejdsplads ligeledes betyde, at der arbejdes flere timer 

om ugen, end hvis vedkommende skal møde op på arbejdspladsen. Seniorer vil ofte gerne arbejde 

færre timer, men ved at installere en hjemmearbejdsplads i deres hjem, kan man lokke dem til at 

arbejde flere timer end ellers, da de så selv kan tilrettelægge deres arbejdsdag og dermed giver dem 

stor fleksibilitet.  

Udover alder og familieliv kan der være andre årsager til, at en medarbejder ønsker en 

hjemmearbejdsplads. Med multimedieskatten har regeringen formentligt bremset stigningen i 

antallet af hjemmearbejdspladser betydeligt. Det vil alt andet lige betyde mindre fleksible danskere. 

DJØF anfører i forbindelse med en undersøgelse af multimedieskattens betydning for 

medlemmerne, at halvdelen af deltagerne har angivet, at de arbejder flere timer, når de har 

hjemmearbejdsplads end uden113. Undersøgelsen viser dog ikke, hvor mange af forbundets 

medlemmer der har fravalgt hjemmearbejdspladser efter indførslen af multimedieskatten. Derfor 

kan undersøgelsen umiddelbart ikke bruges til at vise, hvordan multimedieskatten påvirker antallet 

af hjemmearbejdspladser.  

SKAT har udarbejdet en oversigt over udbredelsen af personalegoder, hvoraf det fremgår, at man i 

2008 skønnede, at 290.000 danskere havde hjemme-pc114. Der findes endnu ikke tal for 2009, men 

det må formodes, at antallet var større i 2009 end i 2008 som følge af den teknologiske udvikling – 

og at det på daværende tidspunkt stadig var skattefrit. Det bliver spændende at se, om tallet som 

følge af multimedieskatten vil falde i 2010. 

 

11.4 Fravalg af multimedier – af Christina  

Flere fagforbund melder allerede om medlemmer, der forsøger at komme af med deres multimedier 

for at undgå beskatningen. Det er dog ikke alle lønmodtagere, der kan få lov af deres arbejdsgiver 

                                                           
113 http://www.djoef.dk/Undersoegelser/Arbejdsmarkedet/Multimedieskat-f-aa-r-dj-oe-fere-til-at-arbejde-mindre.aspx 
114 http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/8014.html 
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til at aflevere multimedier. Nogle arbejdsgivere forlanger, at de til enhver tid kan komme i kontakt 

med medarbejderen. Lønmodtagere kan derfor komme i klemme, hvis arbejdsgiveren ikke samtidig 

tilbyder at yde kompensation som for eksempel lønforhøjelse115. Multimedieskatten er ikke 

fleksibel, og der tages ikke hensyn til specifikke erhverv, hvor det kan være en nødvendighed, at 

arbejdsgiveren kan komme i kontakt med sine medarbejdere døgnet rundt. De eneste undtagelser er 

ved stillinger, der har karakter af tilkaldevagt, og her skal arbejdsgiveren føre en skrap kontrol med, 

om den anvendte mobiltelefon er brugt privat. Hvis arbejdsgiveren nægter at føre denne kontrol, 

skal lønmodtageren multimediebeskattes.  

DJØF har gennemført en undersøgelse, der skal vise foreningens medlemmers holdninger til 

multimedieskatten samt hvilke ændringer, den har medført for medlemmerne. Undersøgelsen viser 

blandt andet, at 10 % af de i alt 1.005 deltagere har opnået en form for kompensation for 

multimedieskatten hos deres arbejdsgiver116. Tidligere skatteminister Kristian Jensen opfordrede 

arbejdsgiverne til at kompensere medarbejderne for multimedieskatten, da han mener, at det vil 

gavne arbejdsgiverne i sidste ende117. 

Hos DJØF opfordrer man medlemmerne til at levere multimedier tilbage til arbejdsgiveren, hvis der 

ikke gives kompensation for multimedieskatten118. Opfordringen er ganske forståelig, da 

multimedieskatten i princippet er en beskatning af arbejdsredskaber. Hvis arbejdsgiverne fortsat 

ønsker fleksible medarbejdere, må de yde kompensation, da flere medarbejdere ellers fravælger 

multimedier og dermed fleksibilitet over for arbejdsgiver. Det er dog formentlig ikke alle 

arbejdsgivere, der kan se, hvorfor de skal yde kompensation – de har i forvejen udgifter til 

multimedierne sammen med de udgifter, som multimedieskatten ellers medfører, herunder større 

omkostninger til feriepenge119.  

Ud over den allerede nævnte kritik af multimedieskatten, stilles der også spørgsmålstegn ved 

størrelsen af de indtægter, som regeringen og Dansk Folkeparti forventer, multimedieskatten vil 

indbringe. Hverken regeringen eller andre kan forudsige, hvordan lønmodtagerne vil modtage 

multimedieskatten, og der er derfor flere, der påpeger, at de beregnede indtægter er for 

optimistiske120. Man kan risikere, at lønmodtagerne kræver mere i løn af deres arbejdsgiver, hvis de 

skal multimediebeskattes, eller at medarbejderne helt fravælger arbejdsgiverbetalte multimedier for 

                                                           
115 http://www.djoef.dk/OmDJOeF/Presse-og-politik/Stikordsregister/P/Pressemeddelelser/G-oe-r-multimedieskatten-fleksibel.aspx 
116 http://www.djoef.dk/Undersoegelser/Arbejdsmarkedet/Multimedieskat-f-aa-r-dj-oe-fere-til-at-arbejde-mindre.aspx 
117 http://www.dinepenge.dk/skat/artikel/130000-flygter-multimedieskatten 
118 http://www.djoef.dk/djoefbladet/Arkiv/DJOeFBladet2009/DJ-OE-F-Bladet-nr-12-2009/Multimedieskatten-vedtaget-og-hvad-s-
aa-.aspx 
119 Jf. afsnit 6.1 
120 Økonomiske konsekvenser ved multimedieskatten er behandlet i afsnit 6 
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i stedet at købe dem selv. Sidstnævnte vil medføre færre indtægter fra multimedieskatten, end 

regeringen har beregnet.   
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12. Forslag om afskaffelse af multimediebeskatning med virkning for 

indkomståret 2010 – af Christina  

Det Radikale Venstre (herefter RV) har stillet forslag om, at multimediebeskatning afskaffes fra og 

med indkomståret 2010121. Partiet begrunder forslaget med, at på mange arbejdspladser vil 

multimedieskatten være beskatning af arbejdsredskaber, som er en integreret del af arbejdsgangen. 

Desuden mener RV, at multimedieskatten skader mere end den gavner – for eksempel ved at 

begrænse antallet af hjemmearbejdspladser, som ellers både giver fleksibilitet og værdi i 

virksomhederne. Som følge heraf vil multimedieskatten føre til mere transport, da nogle 

medarbejdere vil fravælge multimedier på bopælen for at undgå multimedieskatten, og derfor i 

stedet vælger at køre på arbejde. RV nævner ATP som eksempel på en virksomhed, hvor 

kontrolarbejdet, som multimedieskatten har medført, er helt uoverskueligt. Hos ATP har man 

besluttet, at it-medarbejdere skal beskattes af multimedier – simpelthen for at undgå at man skal 

kontrollere, om medarbejderne benytter multimedierne privat. En sådan beslutning kan skabe 

mistillid mellem arbejdsgiver og medarbejder, idet medarbejderne vil føle sig urimeligt behandlet 

ved at blive tvunget til at betale multimedieskat, fordi arbejdsgiveren nægter at kontrollere 

anvendelsen af multimedierne.  

Der har været meget kritik af multimedieskatten, hvorfor det var at forvente, at der på et tidspunkt 

ville komme et forslag om afskaffelse af ordningen. RV har i deres forslag medtaget en del af de 

kritikpunkter, der har været fra andre politiske partier og fagforbund.  

RV kommer med forslag til finansiering af afskaffelsen, men fortæller ikke noget om, hvordan 

partiet i stedet ønsker beskatning af multimedier. Om RV ønsker at gå tilbage til de tidligere regler 

– med beskatning af fri telefon og skattefri privat benyttelse af computer og internet – vides derfor 

ikke. Det synes at være en væsentlig mangel i forslaget om afskaffelsen. Det er nemt for partiet at 

kritisere de gældende regler om multimediebeskatning, men kritikken falder lidt til jorden, hvis der 

ikke stilles forslag om alternativ beskatning. De kritikpunkter, som RV fremstiller i forslaget er 

forståelige, men de tidligere gældende regler synes ikke nødvendigvis mere retfærdige end 

multimedieskatten.  Der er både fordele og ulemper ved de tidligere og de gældende regler.  

Et væsentligt kritikpunkt i multimedieskatten er, at den ikke tager højde for, hvor mange forskellige 

multimedier, der er til rådighed for medarbejderen. Det betyder, at for det samme 

beskatningsgrundlag, kr. 3.000, kan der være stor forskel på de goder, man får stillet til rådighed til 

gengæld. Dette burde ændres, hvis multimedieskatten reformeres. Der er stor forskel på, hvor 

mange multimedier de ansatte kan forhandle sig frem til hos deres arbejdsgiver, men det bør ikke 

                                                           
121 http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20091/beslutningsforslag/b186/index.htm, B 186 Forslag til 
folketingsbeslutning om multimedieskatten 
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give samme beskatningsgrundlag. Man kunne fastsætte en værdi pr. multimedie, der er til rådighed 

for privat anvendelse, således at der er ét beskatningsgrundlag for mobiltelefon, ét for internet, ét 

for hjemmearbejdsplads og ét for en bærbar computer. Det kunne synes mere retfærdigt, men det 

ændrer ikke på, at der vil ske beskatning af arbejdsredskaber, som er en del af den ansattes daglige 

arbejde. Det er umuligt at sammensætte beskatningen således, at alle bliver tilfredse. Der vil altid 

være nogen, der føler, at de betaler forholdsmæssigt mere for goderne end andre. Vi mener dog 

godt, man kunne se på beskatningsgrundlaget ved en eventuel ændring af multimedieskatten.  

Der er desuden lagt meget stor vægt på arbejdsgiverens kontrolarbejde i forbindelse med 

multimedieskatten. Det virker voldsomt at forlange, at en arbejdsgiver skal kontrollere, om 

medarbejderne ringer privat fra de telefoner, som de har stillet til rådighed for arbejdet, og hvor der 

er underskrevet en ”Tro og love erklæring” om, at medarbejderen ikke bruger telefonen privat. 

Selvom der kun er tale om stikprøver, kan kontrollen blive meget omfattende, hvis der er tale om 

medarbejdere, for eksempel håndværkere eller sælgere, som foretager mange opkald hver dag. Det 

var noget af det, man kunne tage op til diskussion, hvis multimedieskatten skal ændres.  

Der er gode chancer for, at RV får forslaget om afskaffelse af multimedieskatten igennem i 

folketinget, da kun regeringen og Dansk Folkeparti har været med til at vedtage Forårspakke 2.0. 

Både Socialdemokratiet og SF har været ude med kritik af multimedieskatten, så RV kan forvente 

opbakning fra disse to partier, når forslaget kommer til afstemning. Også hos Liberal Alliance (som 

dog på grund af partiets størrelse kun har mindre indflydelse ved en afstemning) kritiserer man den 

fleksibilitet og effektivitet, som multimedieskatten begrænser, så partiet vil formentlig ligeledes 

stemme for en afskaffelse af multimedieskatten.  

Efter RVs fremsættelse af beslutningsforslaget d. 26. marts 2010 skal regeringen, såfremt der er 

flertal for forslaget i Folketinget, udarbejde et egentligt lovforslag, således at loven tilgodeser 

flertallet i Folketinget. Forslaget skal behandles i Folketinget 3 gange, før lovændringen kan 

vedtages, og behandlingstiden skal være minimum 30 dage for at sikre en vis grundighed ved 

behandling af lovforslaget. Beslutningsforslaget er sat til 1.behandling i Folketinget d. 6. maj 2010, 

hvorfor en eventuel ændring af multimediebeskatningen tidsmæssigt ikke kan rummes i denne 

opgave. 
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13. Delkonklusion  

Med et beskatningsgrundlag på kr. 3.000 årligt for multimedier svarer det til en årlig skattebetaling 

på kr. 1.680 for personer, der betaler topskat, og kr. 1.269 for personer, der ikke betaler topskat. 

Såfremt der fra arbejdsgivers side ydes kompensation for multimedieskatten, svarer det til, at 

personer, der betaler topskat, skal kompenseres for kr. 3.818 på årsbasis, mens personer, der ikke 

betaler topskat, skal kompenseres med kr. 2.199 årligt, hvilket er en ekstraudgift for arbejdsgiveren. 

Da standardsatsen på kr. 3.000 er A-indkomst, skal der beregnes feriepenge af beløbet. 

Undersøgelser viser, at det på årsbasis vil svare til en samlet ekstraudgift for arbejdsgiverne på kr. 

138 mio. til feriepenge. 

I de beregnede eksempler fremgår det, at der er store skattebesparelser at hente, hvis man lader sig 

multimediebeskatte frem for selv at skulle afholde udgifter til de samme multimedier – det gælder 

både personer, der betaler topskat, og personer, der ikke betaler topskat. Medarbejdere skal huske at 

sammenligne den betalte multimedieskat med de årlige omkostninger, de selv ville have til de 

samme multimedier, før de fravælger multimedieskatten.  

Medarbejderen bør overveje, om der er mulighed for, at arbejdsgiver vil stille multimedier til 

rådighed for medarbejderens øvrige husstand, da der også her findes en stor skattebesparelse. Hvis 

medarbejderen får stillet multimedier til rådighed for dennes husstand eller unødigt for 

medarbejderen selv, skal medarbejderen beskattes af multimediernes markedsværdi. 

Multimedieskattens vindere er de personer, der har formået at optimere situationen for sig selv ved 

at have flest mulige multimedier til rådighed. Taberne er arbejdsgiverne, idet multimedieskatten har 

medført ekstraomkostninger, hvoraf den største er den omkostning, som den administrative byrde er 

skyld i. Medarbejdere, som ikke kan undgå multimedieskatten, vil ligeledes kunne kategoriseres 

som tabere. Det drejer sig blandt andet om personer med tavshedspligt, personer med bopæl og 

arbejdsplads på samme adresse samt personer, hvor arbejdsgiveren ikke udfører den fornødne 

kontrol. Herudover rammes nogle brancher hårdere af multimedieskatten end andre. Det drejer sig 

for eksempel om kontoransatte, håndværkere og andre personer, som bruger bilen som kontor, 

skolelærere, personer indenfor it-branchen samt ansatte indenfor politiet, da disse ikke kan undgå 

brugen af multimedier i deres job. 

Multimediebeskatningen har været meget kritiseret og omdiskuteret, da den kan være skyld i social 

ulighed, ringere effektivitet og fleksibilitet samt miljøbelastning. Kritikken har blandt andet ført til, 

at Det Radikale Venstre har stillet lovforslag om, at multimedieskatten afskaffes fra og med 

indkomståret 2010.  
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14. Konklusion  

Der er mange forhold, som både medarbejdere og arbejdsgivere skal tage i betragtning, før det kan 

vurderes, hvad parterne får ud af multimediebeskatningen. Begrebet multimedier omfatter fastnet- 

og mobiltelefoner, stationære og bærbare computere med tilbehør, herunder hjemmearbejdspladser, 

samt ADSL-, ISDN- og mobile internetforbindelser. Alle disse goder har arbejdsgiver mulighed for 

at stille til privat rådighed for sine medarbejdere, mod at de multimediebeskattes. Hvis der er en reel 

erhvervsmæssig begrundelse herfor, kan det lade sig gøre at få flere af samme slags gode stillet til 

rådighed, uden at det udløser yderligere beskatning end multimediebeskatning.  

For at optimere beskatningen skal man som medarbejder forsøge at få så mange multimedier stillet 

til rådighed som muligt. På den måde optimerer man skattebetalingen, idet multimedieskatten er 

konstant. Det betyder, at multimedieskatten er uafhængig af, hvor mange multimedier, der er stillet 

til rådighed, og hvor stor deres markedsværdi er. Den økonomiske konsekvens for medarbejdere, 

der får stillet multimedier til rådighed, vil derfor være en årlig skattebetaling på kr. 1.680 for 

personer, der betaler topskat, og kr. 1.269 for personer, der ikke betaler topskat. Vi har i opgaven 

opstillet beregninger, som skal illustrere den økonomiske fordel, man kan opnå ved at blive 

multimediebeskattet frem for selv at skulle afholde omkostningerne til tilsvarende multimedier. Vi 

har i alle eksemplerne regnet os frem til en skattebesparelse, men da denne er afhængig af 

indkomstforhold og multimediernes værdi, vil skattebesparelsen være forskellig fra person til 

person.  

For arbejdsgiverne er der flere forhold, der skal tages i betragtning for at kunne vurdere, hvilken 

økonomisk betydning multimedieskatten får for dem. Arbejdsgiverne er blevet pålagt en 

administrativ byrde, som omfatter en række kontrolkrav, der skal opfyldes, såfremt en medarbejder 

ikke ønsker at blive multimediebeskattet. Disse kontrolkrav skal udføres af enten arbejdsgiveren 

selv eller en af hans ansatte, hvorfor det vil føre til øget tidsforbrug og dermed øgede omkostninger. 

For de medarbejdere, der bliver multimediebeskattet, er beskatningsgrundlaget A-indkomst, hvorfor 

der for arbejdsgiver vil være en ekstraomkostning til feriepenge. Desuden kan arbejdsgiver risikere, 

at medarbejderne kræver kompensation for multimedieskatten, således at han må øge 

medarbejdernes årlige bruttoløn med kr. 3.818 for personer, der betaler topskat, og kr. 2.199 for 

personer, der ikke betaler topskat. Arbejdsgiver bør overveje at betale denne kompensation, da 

medarbejderes fravalg af multimedier kan komme til at betyde lavere indtjening for virksomheden. 

Arbejdsgiver stiller ikke multimedier unødigt til rådighed for medarbejderne, da det er denne, der 

afholder omkostningerne til multimedier – både til anskaffelse og forbrug. Arbejdsgiver kan 
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fradrage omkostningerne til multimedierne i virksomhedens skattepligtige indkomst. Ligeledes vil 

han kunne fratrække momsbeløbene ved momsafregning. 

Det er ikke muligt for os at komme med et konkret beløb, som viser skattebesparelsen for 

medarbejderne, da den afhænger af multimediernes værdi samt personens marginale skatteprocent. 

Ligeledes kan de økonomiske konsekvenser for arbejdsgiverne heller ikke beregnes, da forholdene 

er forskellige fra virksomhed til virksomhed, som for eksempel antallet af medarbejdere med 

multimedier til rådighed. Man er derfor nødt til i hvert enkelt tilfælde at vurdere, om 

multimedieskatten er en fordel eller ulempe for henholdsvis medarbejdere og arbejdsgiver.  
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3. Dam, Henrik og Gam, Henrik og Hemmingsen, Kjeld og Nielsen, Jacob Graff og Taksøe-

Jensen, Finn 

Grundlæggende Skatteret 2009, 1. udgave, 1. oplag. Magnus Informatik A/S, 2009. 
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11. marts 2009. 

9. Multimedieskat skader miljøet, Ole Sønderby Petersen, www.hk.dk, 9. december 2009. 

10. Multimedieskatten – ændringer i forhold til reglerne om fri telefon, RR.2010.02.0034, 

Hanne Søgaard Hansen og Søren Erenbjerg, Thomson Reuters Professional A/S, 2010. 

11. Multimedieskatten koster virksomheder feriepenge, Jon Mathorne, www.erhvervsbladet.dk, 

11. marts 2010. 

12. Multimedieskatten vedtaget og hvad så?, Lars Qvistgaard, www.djoef.dk, 24. juni 2009. 

13. Præsters forening angriber multimedieskatten, www.dinepenge.dk, 17. februar 2010. 

14. Skat opgiver voldsomt kontrolkrav, Povl Dengsøe, www.dinepenge.dk, 24. november 2009. 

15. Soldater skyder på ny skat, ritzau, www.information.dk, 12. maj 2009. 
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B 186 Forslag til folketingsbeslutning om multimedieskatten. 
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2010
Selvangivelse Skattecenter

Personfradrag Personnummer

Ægtefællens personnummerIndregnet restskat 2008

Navn og adresse
Skattekommune

Skatteprocenter Sundhed Kommune Kirke

SKAT-telefon Mail via

TastSelv Internet TastSelv-kode

Skattecenter København

Sluseholmen 8 B

2450 København SV 42.900

0

København Kommune

2010 8,0 23,80 0,80

72 22 18 18 www.skat.dk/kontakt

www.tastselv.skat.dk



Rubrik Beløb i kroner Felt nr

Personlig indkomst,

hvoraf der skal

betales

AM-bidrag (8%) og

SP-opsparing (0%)

Personlig indkomst,

hvoraf der ikke skal

betales AM-bidrag

og SP-opsparing

Fradrag i

personlig indkomst

Kapitalindkomst

Fradragsberettigede

tab angives med minus

Fradrag i

kapitalindkomst

Ligningsmæssige

fradrag

Aktieindkomst

hvori der er indeholdt

udbytteskat. Angives

før fradrag af dansk/

udenlandsk udbytteskat

Anden aktieindkomst

Lønindkomst, bestyrelseshonorar, fri bil m.v. før fradrag af AM/SP-bidrag 11 202280.000

Honorarer og vederlag i form af visse goder mv. før fradrag af AM/SP-bidrag 12 210

Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse mv. før fradrag af AM/SP-bidrag 14 243

Anden personlig indkomst som fx fri telefon, privat dagpleje
og hushjælp mv. før fradrag af  AM/SP-bidrag

15 207

Pensioner, dagpenge mv. og stipendier fra SUstyrelsen 16 204

Uddelinger fra foreninger og fonde mv. Gruppelivsforsikring betalt af
pensionskasse. Visse personalegoder

17 229

Hædersgaver 18 256

Modtaget underholdsbidrag 19 212

Anden personlig indkomst 20 250

Bidrag og præmie til privattegnet pension med løbende udbetalinger og ratepension 21 416

Bidrag og præmie til privattegnet kapitalpension (højst 46.000 kr.) 22 433

Tilbagebetalt kontanthjælp, introduktionsydelse mv. 23 477

Fradragsberettiget indskud på iværksætterkonto 28 426

Øvrige fradrag i personlig indkomst 29 425

Renteindtægter af indestående i pengeinstitut, obligationer og pantebreve
i depot mv. samt udlodning fra obligationsbaserede investeringsforeninger

31 233

Reservefondsudlodninger og kapitalværdistigninger af pensionsordninger 33 249

Udlodning fra investeringsselskab/-forening, hvor der er indeholdt udbytteskat 34 247

Over-/underskud ved visse skibsprojekter (underskud angives med minus)
Overskud ved anden anpartsvirksomhed

35 217

Fortjeneste/tab ved ophør af visse skibsprojekter (tab angives med minus)
Fortjeneste ved ophør af anden anpartsvirksomhed

36 254

Lejeindtægt ved udleje af helårsbolig en del af året samt sommerhus- og
værelsesudlejning. Gælder kun, hvis du selv ejer boligen

37 218

Renteindtægter af pantebrev ej i depot. Gevinst/tab på bevis i investeringsselskab,
og i udloddende blandet og obligationsbaseret investeringsforening.

38 239

Anden kapitalindkomst, som fx. finansielle kontrakter, aftaler, mv. 39 214

Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt
fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån

41 483

Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og
finansieringsselskaber, kontokortordninger samt af pantebreve i depot

42 481

Renteudgifter af studielån fra SUstyrelsen 43 489

Renteudgifter af anden gæld, herunder af statsgaranterede studielån i et
pengeinstitut samt af pantebreve, der ikke er i depot

44 485

Befordring 51 417

Fagligt kontingent, bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse
Ansattes årlige betaling vedrørende PC-ordning (højst 3.500 kr.)

52 439

Øvrige lønmodtagerudgifter kr.  ...........................................    - 5.500 kr. 53 449

Standardfradrag for børnedagplejere og fiskere
Fradrag vedr. DIS-indkomst (begrænset fart)

54 419

Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag. Aftægtsforpligtelser mv. 56 411

Fradragsberettiget indskud på etableringskonto 57 472

Udbytte af danske børsnoterede aktier  i dansk depot og udlodning fra visse
investeringsforeninger, der er indberettet til SKAT

61 501

Udbytte af danske børsnoterede aktier og udlodning fra visse
investeringsforeninger, der ikke er medtaget i rubrik 61

62 505

Udbytte af udenlandske børsnoterede aktier i dansk depot, der er indberettet til SKAT 63 509

Udbytte af danske unoterede aktier, der er indberettet til SKAT 64 310

Udbytte af danske unoterede aktier og udlodning fra visse 
investeringsforeninger, der ikke er medtaget i rubrik 64

65 316

Gevinst/tab på børsnoterede aktier/investeringsforeningsbeviser og udbytte/
udlodning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat. Tab angives med minus

66 502

Gevinst/tab på aktier og udbytte/udlodning, hvor der ikke er indholdt udbytteskat
Tab angives med minus

67 312



Rubrik Beløb i kroner Felt nr

Beskæftigelses-

fradrag

Virksomhedsophør

Forskudt

regnskabsår

(lønindkomst,

AM-bidrag og

SP-opsparing)

Virksomhedsbeløb

Husk også at

udfylde side 4

Hvis du ønsker

beskatning efter

reglerne i

virksomhedsordningen

eller kapitalafkast-

ordningen, skal du

også udfylde de

særlige rubrikker for

disse ordninger

Øvrige virksom-

hedsoplysninger

Kapitalafkast-

ordning

Virksomheds-

ordning

Særlig kapitalaf-

kastberegning

Oplysninger om

ejerbolig til

ejendomsværdiskat

Beskæftigelsesfradrag for personer (herunder grænsegængere), der er 
socialt sikrede i udlandet (højst 13.600 kr.)

70 490

Er du ophørt med selvstændig virksomhed? Ophørsår: 71 Hvis ja, sæt kryds 131

Den del af indkomstårets lønindkomst mv. (rubrik 11), som vedrører 2010 91 261

Den del af indkomstårets indeholdte AM-bidrag, som er indeholdt af
arbejdsgiver for 2009

92 917

Den del af indkomstårets indeholdte AM-bidrag, som er indeholdt af
arbejdsgiver for 2010

93 918

Overskud af selvstændig virksomhed før beløb overført til medarbejdende
ægtefælle, før AM-bidrag og SP-opsparing og før renter

111 221

Underskud af selvstændig virksomhed før renter og før overførsel fra konto for
opsparet overskud

112 435

Fradrag for medarbejdende ægtefælle (højst 215.500 kr.) 113 473

Renteindtægter i virksomhed 114 237

Udlodning i virksomhed fra aktier eller investeringsbeviser, udstedt af et
investeringsselskab, og hvori der er indeholdt dansk udbytteskat

115 246

Anden kapitalindkomst i virksomhed 116 213

Renteudgifter i virksomhed 117 488

Kontingent vedrørende virksomhed 118 438

Har du vedlagt/indsendt begæring om henstand med betaling af skat og AM-bidrag
af fortjeneste ved overdragelse af goodwill mv. mod vederlag som løbende ydelse?

125 Hvis ja, sæt kryds 155

Forskudsafskrivninger (skal også fratrækkes virksomhedens resultat, rubrik 111/112) 132 531

Ydelser efter lov om biblioteksafgift (skal også være indeholdt i rubrik 111/112) 133 331

Hævning af iværksætterkontomidler til køb af aktier m.v. 134 235

Forlods afskrivning med etableringskontomidler, inkl. hævning til dækning af
lønudgifter m.v.

135 593

Forlods afskrivning med iværksætterkontomidler, inkl. hævning til dækning af
lønudgifter m.v.

136 605

Hævning af etableringskontomidler til køb af aktier m.v. 137 215

Beregningsgrundlag for acontoskat efter afskrivningslovens § 40 C 138 931

Beregningsgrundlag for acontoskat efter afskrivningslovens § 40 C, succession 139 825

Ønskes beskatning efter reglerne i kapitalafkastordningen ? 141 Hvis ja, sæt kryds 184

Kapitalafkast i kapitalafkastordningen 142 440

Indkomst til beskatning efter reglerne om konjunkturudligning (henlæggelsen) 143 445

Overført fra konto for konjunkturudligning tillagt konjunkturudligningsskat 144 230

Ønskes beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen ? 147 Hvis ja, sæt kryds 184

Kapitalafkast i virksomhedsordningen 148 432

Indkomst til beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen
(årets opsparede overskud tillagt virksomhedsskat)

149 434

Rentekorrektion 150 280

Overført fra konto for opsparet overskud tillagt virksomhedsskat 151 275

Samlede overførsler (inkl. private andele og hensat til senere hævning) 152 895

Kapitalafkast af aktier og anparter ved erhvervelse af virksomhed 162 835

Er du enig i, at de anførte oplysninger om dine ejendomme er fyldestgørende
og korrekte?

166 Hvis ja, sæt kryds 129

Er du uenig, skal du rette/tilføje oplysninger, herunder ejendom som SKAT ikke
har oplysninger om. Bilag til selvangivelsen om ejendomsværdiskat indsendes

167 Hvis ja, sæt kryds 130



Rubrik Beløb i kroner Felt nr

Virksomheds-

oplysninger

Begrundelse for

fritagelse. Sæt kryds

hvis ja i rubrik 301:

Oplysninger om

revisorbistand

Sæt kryds hvis

ja i rubrik 303:

Oplysninger fra

regnskabet

Oplysninger om

opgørelsen af

skattepligtig

indkomst

Specifikke hændelser

Virksomhedens CVR/SE-nr. 300 602

Er virksomheden, jf. vejledningen, fritaget for at give regnskabsoplysninger? 301 ___Ja      ___Nej 603

1___efter virksomhedstype     2___nettoomsætning over 25 mio. kr.
3___nettoomsætning under 300.000 kr.

302 604

Er udarbejdelse af regnskab eller opgørelse af det skattepligtige
virksomhedsoverskud/-underskud sket med bistand fra revisor?

303 ___Ja      ___Nej 607

Revisorbistandens art (sæt kryds): 1___revision    2___gennemgang af
regnskab (review)    3___assistance med regnskabsopstilling    4___andet

304 608

Revisorerklæring (sæt kryds): 1___med forbehold  2___med supplerende
oplysninger    3___uden forbehold og supplerende oplysninger

305 609

Forbehold eller supplerende oplysninger fra revisor (sæt kryds): 1___overholdelse af
skatte og afgiftslovgivning  2___overholdelse af regnskabslovgivning  3___andet

306 612

Nettoomsætning 320 641

Vareforbrug 321 643

Fremmed arbejde 322 645

Salgsfremmende udgifter 323 647

Vedligeholdelse af fast ejendom 324 648

Ordinært resultat før afskrivninger og renter 325 652

Regnskabsmæssige afskrivninger 326 654

Regnskabsmæssigt resultat efter renter 327 660

Andel af regnskabsmæssigt resultat (for virksomheder med flere ejere) 328 662

Varebeholdninger 329 631

Anlægsaktiver 330 633

Egenkapital 331 634

Balancesum 332 635

Årets tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til købspris 333 666

Årets afgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til salgspris 334 667

Gæld ved årets udgang på lån, der ikke er indberettet til SKAT 335 669

Private andele (sæt kryds): 1___biludgifter (blandet benyttelse)
2___fri bil i virksomhedsordningen     3___eget vareforbrug     4___andet

350 676

Fast ejendom, skattemæssige afskrivninger 351 680

Fast ejendom, straksfradrag/nedrivningsfradrag 352 681

Fast ejendom, genvundne afskrivninger 353 683

Driftsmidler, skibe og inventar, skattemæssige afskrivninger 354 688

Immaterielle aktiver (goodwill mv.) skattemæssige afskrivninger 355 689

Straksafskrivning på småaktiver 356 690

Tab på debitorer 357 684

Nedskrivning af varelager for ukurans 358 685

Fratrukne hensættelser 359 686

Er der opnået gældseftergivelse eller akkord ? 380 ___Ja      ___Nej 697

Dato Underskrift Telefon



2010
Årsopgørelse

Opgørelse af indkomst

Skattecenter

Personnummer Ægtefællens personnummer

Skattekommune

Navn og adresse
Skatteprocenter Sundhed Kommune Kirke

SKAT-telefon Mail via

SaldoPersonlig indkomst Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag

Skattecenter København

Sluseholmen 8 B

2450 København SV

København Kommune

2010 8,0 23,80 0,80

72 22 18 18 www.skat.dk/kontakt

Lønindkomst 280.000 22.400 257.600 257.600

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag -11.900 -11.900

Skattepligtig indkomst 245.700



Skatteberegning og skatteopgørelse Personnummer

Personlig indkomst Kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag Skattepligtig indkomst

Specifikation af beregnet skat m.v.

257.600 0 11.900 245.700

Bundskat, 3,67% af 257.600 9.453,92

Sundhedsbidrag, 8% af 245.700 19.656,00

Kommuneskat, 23,80% af 245.700 58.476,60

Kirkeskat, 0,80% af 245.700 1.965,60

Skatteværdi af personfradrag stat, 3,67% af 42.900 -1.574,43

Skatteværdi af personfradrag sundhedsbidrag, 8% af 42.900 -3.432,00

Skatteværdi af personfradrag kommune, 24,60% af 42.900 -10.553,40 73.992,29

Specifikation af forskudsskat m.v.

Grøn check 1.300,00 1.300,00

Restskat 72.692,29

Tillæg til restskat, 6,6% 4.797,69

Restskat for 2010 inkl. procenttillæg 77.489,98

Afrunding -2,98

Indregnes i forskudsskat for 2012 19.581,00

Til betaling i september, oktober og november 57.906,00

Opgørelse af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Beregnet bidrag/pension, 8% af 280.000 22.400,00

Betalt bidrag/pension 22.400,00

Skyldigt AM-bidrag/SP-opsparing 0,00



2010
Selvangivelse Skattecenter

Personfradrag Personnummer

Ægtefællens personnummerIndregnet restskat 2008

Navn og adresse
Skattekommune

Skatteprocenter Sundhed Kommune Kirke

SKAT-telefon Mail via

TastSelv Internet TastSelv-kode

Skattecenter København

Sluseholmen 8 B

2450 København SV 42.900

0

København Kommune

2010 8,0 23,80 0,80

72 22 18 18 www.skat.dk/kontakt

www.tastselv.skat.dk



Rubrik Beløb i kroner Felt nr

Personlig indkomst,

hvoraf der skal

betales

AM-bidrag (8%) og

SP-opsparing (0%)

Personlig indkomst,

hvoraf der ikke skal

betales AM-bidrag

og SP-opsparing

Fradrag i

personlig indkomst

Kapitalindkomst

Fradragsberettigede

tab angives med minus

Fradrag i

kapitalindkomst

Ligningsmæssige

fradrag

Aktieindkomst

hvori der er indeholdt

udbytteskat. Angives

før fradrag af dansk/

udenlandsk udbytteskat

Anden aktieindkomst

Lønindkomst, bestyrelseshonorar, fri bil m.v. før fradrag af AM/SP-bidrag 11 202300.000

Honorarer og vederlag i form af visse goder mv. før fradrag af AM/SP-bidrag 12 210

Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse mv. før fradrag af AM/SP-bidrag 14 243

Anden personlig indkomst som fx fri telefon, privat dagpleje
og hushjælp mv. før fradrag af  AM/SP-bidrag

15 20720.000

Pensioner, dagpenge mv. og stipendier fra SUstyrelsen 16 204

Uddelinger fra foreninger og fonde mv. Gruppelivsforsikring betalt af
pensionskasse. Visse personalegoder

17 229

Hædersgaver 18 256

Modtaget underholdsbidrag 19 212

Anden personlig indkomst 20 250

Bidrag og præmie til privattegnet pension med løbende udbetalinger og ratepension 21 416

Bidrag og præmie til privattegnet kapitalpension (højst 46.000 kr.) 22 433

Tilbagebetalt kontanthjælp, introduktionsydelse mv. 23 477

Fradragsberettiget indskud på iværksætterkonto 28 426

Øvrige fradrag i personlig indkomst 29 425

Renteindtægter af indestående i pengeinstitut, obligationer og pantebreve
i depot mv. samt udlodning fra obligationsbaserede investeringsforeninger

31 233

Reservefondsudlodninger og kapitalværdistigninger af pensionsordninger 33 249

Udlodning fra investeringsselskab/-forening, hvor der er indeholdt udbytteskat 34 247

Over-/underskud ved visse skibsprojekter (underskud angives med minus)
Overskud ved anden anpartsvirksomhed

35 217

Fortjeneste/tab ved ophør af visse skibsprojekter (tab angives med minus)
Fortjeneste ved ophør af anden anpartsvirksomhed

36 254

Lejeindtægt ved udleje af helårsbolig en del af året samt sommerhus- og
værelsesudlejning. Gælder kun, hvis du selv ejer boligen

37 218

Renteindtægter af pantebrev ej i depot. Gevinst/tab på bevis i investeringsselskab,
og i udloddende blandet og obligationsbaseret investeringsforening.

38 239

Anden kapitalindkomst, som fx. finansielle kontrakter, aftaler, mv. 39 214

Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt
fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån

41 483

Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og
finansieringsselskaber, kontokortordninger samt af pantebreve i depot

42 481

Renteudgifter af studielån fra SUstyrelsen 43 489

Renteudgifter af anden gæld, herunder af statsgaranterede studielån i et
pengeinstitut samt af pantebreve, der ikke er i depot

44 485

Befordring 51 417

Fagligt kontingent, bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse
Ansattes årlige betaling vedrørende PC-ordning (højst 3.500 kr.)

52 439

Øvrige lønmodtagerudgifter kr.  ...........................................    - 5.500 kr. 53 449

Standardfradrag for børnedagplejere og fiskere
Fradrag vedr. DIS-indkomst (begrænset fart)

54 419

Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag. Aftægtsforpligtelser mv. 56 411

Fradragsberettiget indskud på etableringskonto 57 472

Udbytte af danske børsnoterede aktier  i dansk depot og udlodning fra visse
investeringsforeninger, der er indberettet til SKAT

61 501

Udbytte af danske børsnoterede aktier og udlodning fra visse
investeringsforeninger, der ikke er medtaget i rubrik 61

62 505

Udbytte af udenlandske børsnoterede aktier i dansk depot, der er indberettet til SKAT 63 509

Udbytte af danske unoterede aktier, der er indberettet til SKAT 64 310

Udbytte af danske unoterede aktier og udlodning fra visse 
investeringsforeninger, der ikke er medtaget i rubrik 64

65 316

Gevinst/tab på børsnoterede aktier/investeringsforeningsbeviser og udbytte/
udlodning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat. Tab angives med minus

66 502

Gevinst/tab på aktier og udbytte/udlodning, hvor der ikke er indholdt udbytteskat
Tab angives med minus

67 312



Rubrik Beløb i kroner Felt nr

Beskæftigelses-

fradrag

Virksomhedsophør

Forskudt

regnskabsår

(lønindkomst,

AM-bidrag og

SP-opsparing)

Virksomhedsbeløb

Husk også at

udfylde side 4

Hvis du ønsker

beskatning efter

reglerne i

virksomhedsordningen

eller kapitalafkast-

ordningen, skal du

også udfylde de

særlige rubrikker for

disse ordninger

Øvrige virksom-

hedsoplysninger

Kapitalafkast-

ordning

Virksomheds-

ordning

Særlig kapitalaf-

kastberegning

Oplysninger om

ejerbolig til

ejendomsværdiskat

Beskæftigelsesfradrag for personer (herunder grænsegængere), der er 
socialt sikrede i udlandet (højst 13.600 kr.)

70 490

Er du ophørt med selvstændig virksomhed? Ophørsår: 71 Hvis ja, sæt kryds 131

Den del af indkomstårets lønindkomst mv. (rubrik 11), som vedrører 2010 91 261

Den del af indkomstårets indeholdte AM-bidrag, som er indeholdt af
arbejdsgiver for 2009

92 917

Den del af indkomstårets indeholdte AM-bidrag, som er indeholdt af
arbejdsgiver for 2010

93 918

Overskud af selvstændig virksomhed før beløb overført til medarbejdende
ægtefælle, før AM-bidrag og SP-opsparing og før renter

111 221

Underskud af selvstændig virksomhed før renter og før overførsel fra konto for
opsparet overskud

112 435

Fradrag for medarbejdende ægtefælle (højst 215.500 kr.) 113 473

Renteindtægter i virksomhed 114 237

Udlodning i virksomhed fra aktier eller investeringsbeviser, udstedt af et
investeringsselskab, og hvori der er indeholdt dansk udbytteskat

115 246

Anden kapitalindkomst i virksomhed 116 213

Renteudgifter i virksomhed 117 488

Kontingent vedrørende virksomhed 118 438

Har du vedlagt/indsendt begæring om henstand med betaling af skat og AM-bidrag
af fortjeneste ved overdragelse af goodwill mv. mod vederlag som løbende ydelse?

125 Hvis ja, sæt kryds 155

Forskudsafskrivninger (skal også fratrækkes virksomhedens resultat, rubrik 111/112) 132 531

Ydelser efter lov om biblioteksafgift (skal også være indeholdt i rubrik 111/112) 133 331

Hævning af iværksætterkontomidler til køb af aktier m.v. 134 235

Forlods afskrivning med etableringskontomidler, inkl. hævning til dækning af
lønudgifter m.v.

135 593

Forlods afskrivning med iværksætterkontomidler, inkl. hævning til dækning af
lønudgifter m.v.

136 605

Hævning af etableringskontomidler til køb af aktier m.v. 137 215

Beregningsgrundlag for acontoskat efter afskrivningslovens § 40 C 138 931

Beregningsgrundlag for acontoskat efter afskrivningslovens § 40 C, succession 139 825

Ønskes beskatning efter reglerne i kapitalafkastordningen ? 141 Hvis ja, sæt kryds 184

Kapitalafkast i kapitalafkastordningen 142 440

Indkomst til beskatning efter reglerne om konjunkturudligning (henlæggelsen) 143 445

Overført fra konto for konjunkturudligning tillagt konjunkturudligningsskat 144 230

Ønskes beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen ? 147 Hvis ja, sæt kryds 184

Kapitalafkast i virksomhedsordningen 148 432

Indkomst til beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen
(årets opsparede overskud tillagt virksomhedsskat)

149 434

Rentekorrektion 150 280

Overført fra konto for opsparet overskud tillagt virksomhedsskat 151 275

Samlede overførsler (inkl. private andele og hensat til senere hævning) 152 895

Kapitalafkast af aktier og anparter ved erhvervelse af virksomhed 162 835

Er du enig i, at de anførte oplysninger om dine ejendomme er fyldestgørende
og korrekte?

166 Hvis ja, sæt kryds 129

Er du uenig, skal du rette/tilføje oplysninger, herunder ejendom som SKAT ikke
har oplysninger om. Bilag til selvangivelsen om ejendomsværdiskat indsendes

167 Hvis ja, sæt kryds 130



Rubrik Beløb i kroner Felt nr

Virksomheds-

oplysninger

Begrundelse for

fritagelse. Sæt kryds

hvis ja i rubrik 301:

Oplysninger om

revisorbistand

Sæt kryds hvis

ja i rubrik 303:

Oplysninger fra

regnskabet

Oplysninger om

opgørelsen af

skattepligtig

indkomst

Specifikke hændelser

Virksomhedens CVR/SE-nr. 300 602

Er virksomheden, jf. vejledningen, fritaget for at give regnskabsoplysninger? 301 ___Ja      ___Nej 603

1___efter virksomhedstype     2___nettoomsætning over 25 mio. kr.
3___nettoomsætning under 300.000 kr.

302 604

Er udarbejdelse af regnskab eller opgørelse af det skattepligtige
virksomhedsoverskud/-underskud sket med bistand fra revisor?

303 ___Ja      ___Nej 607

Revisorbistandens art (sæt kryds): 1___revision    2___gennemgang af
regnskab (review)    3___assistance med regnskabsopstilling    4___andet

304 608

Revisorerklæring (sæt kryds): 1___med forbehold  2___med supplerende
oplysninger    3___uden forbehold og supplerende oplysninger

305 609

Forbehold eller supplerende oplysninger fra revisor (sæt kryds): 1___overholdelse af
skatte og afgiftslovgivning  2___overholdelse af regnskabslovgivning  3___andet

306 612

Nettoomsætning 320 641

Vareforbrug 321 643

Fremmed arbejde 322 645

Salgsfremmende udgifter 323 647

Vedligeholdelse af fast ejendom 324 648

Ordinært resultat før afskrivninger og renter 325 652

Regnskabsmæssige afskrivninger 326 654

Regnskabsmæssigt resultat efter renter 327 660

Andel af regnskabsmæssigt resultat (for virksomheder med flere ejere) 328 662

Varebeholdninger 329 631

Anlægsaktiver 330 633

Egenkapital 331 634

Balancesum 332 635

Årets tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til købspris 333 666

Årets afgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til salgspris 334 667

Gæld ved årets udgang på lån, der ikke er indberettet til SKAT 335 669

Private andele (sæt kryds): 1___biludgifter (blandet benyttelse)
2___fri bil i virksomhedsordningen     3___eget vareforbrug     4___andet

350 676

Fast ejendom, skattemæssige afskrivninger 351 680

Fast ejendom, straksfradrag/nedrivningsfradrag 352 681

Fast ejendom, genvundne afskrivninger 353 683

Driftsmidler, skibe og inventar, skattemæssige afskrivninger 354 688

Immaterielle aktiver (goodwill mv.) skattemæssige afskrivninger 355 689

Straksafskrivning på småaktiver 356 690

Tab på debitorer 357 684

Nedskrivning af varelager for ukurans 358 685

Fratrukne hensættelser 359 686

Er der opnået gældseftergivelse eller akkord ? 380 ___Ja      ___Nej 697

Dato Underskrift Telefon



2010
Årsopgørelse

Opgørelse af indkomst

Skattecenter

Personnummer Ægtefællens personnummer

Skattekommune

Navn og adresse
Skatteprocenter Sundhed Kommune Kirke

SKAT-telefon Mail via

SaldoPersonlig indkomst Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag

Skattecenter København

Sluseholmen 8 B

2450 København SV

København Kommune

2010 8,0 23,80 0,80

72 22 18 18 www.skat.dk/kontakt

Lønindkomst 300.000 24.000 276.000

Indtægt ved dagpleje m.v. 20.000 1.600 18.400 294.400

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag -13.600 -13.600

Skattepligtig indkomst 280.800



Skatteberegning og skatteopgørelse Personnummer

Personlig indkomst Kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag Skattepligtig indkomst

Specifikation af beregnet skat m.v.

294.400 0 13.600 280.800

Bundskat, 3,67% af 294.400 10.804,48

Sundhedsbidrag, 8% af 280.800 22.464,00

Kommuneskat, 23,80% af 280.800 66.830,40

Kirkeskat, 0,80% af 280.800 2.246,40

Skatteværdi af personfradrag stat, 3,67% af 42.900 -1.574,43

Skatteværdi af personfradrag sundhedsbidrag, 8% af 42.900 -3.432,00

Skatteværdi af personfradrag kommune, 24,60% af 42.900 -10.553,40 86.785,45

Specifikation af forskudsskat m.v.

Grøn check 1.300,00 1.300,00

Restskat 85.485,45

Tillæg til restskat, 6,6% 5.642,04

Restskat for 2010 inkl. procenttillæg 91.127,49

Afrunding -2,49

Indregnes i forskudsskat for 2012 19.581,00

Til betaling i september, oktober og november 71.544,00

Opgørelse af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Beregnet bidrag/pension, 8% af 320.000 25.600,00

Betalt bidrag/pension 24.000,00

Skyldigt AM-bidrag/SP-opsparing 1.600,00



2010
Selvangivelse Skattecenter

Personfradrag Personnummer

Ægtefællens personnummerIndregnet restskat 2008

Navn og adresse
Skattekommune

Skatteprocenter Sundhed Kommune Kirke

SKAT-telefon Mail via

TastSelv Internet TastSelv-kode

Skattecenter København

Sluseholmen 8 B

2450 København SV 42.900

0

København Kommune

2010 8,0 23,80 0,80

72 22 18 18 www.skat.dk/kontakt

www.tastselv.skat.dk



Rubrik Beløb i kroner Felt nr

Personlig indkomst,

hvoraf der skal

betales

AM-bidrag (8%) og

SP-opsparing (0%)

Personlig indkomst,

hvoraf der ikke skal

betales AM-bidrag

og SP-opsparing

Fradrag i

personlig indkomst

Kapitalindkomst

Fradragsberettigede

tab angives med minus

Fradrag i

kapitalindkomst

Ligningsmæssige

fradrag

Aktieindkomst

hvori der er indeholdt

udbytteskat. Angives

før fradrag af dansk/

udenlandsk udbytteskat

Anden aktieindkomst

Lønindkomst, bestyrelseshonorar, fri bil m.v. før fradrag af AM/SP-bidrag 11 202460.000

Honorarer og vederlag i form af visse goder mv. før fradrag af AM/SP-bidrag 12 210

Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse mv. før fradrag af AM/SP-bidrag 14 243

Anden personlig indkomst som fx fri telefon, privat dagpleje
og hushjælp mv. før fradrag af  AM/SP-bidrag

15 207

Pensioner, dagpenge mv. og stipendier fra SUstyrelsen 16 204

Uddelinger fra foreninger og fonde mv. Gruppelivsforsikring betalt af
pensionskasse. Visse personalegoder

17 229

Hædersgaver 18 256

Modtaget underholdsbidrag 19 212

Anden personlig indkomst 20 250

Bidrag og præmie til privattegnet pension med løbende udbetalinger og ratepension 21 416

Bidrag og præmie til privattegnet kapitalpension (højst 46.000 kr.) 22 433

Tilbagebetalt kontanthjælp, introduktionsydelse mv. 23 477

Fradragsberettiget indskud på iværksætterkonto 28 426

Øvrige fradrag i personlig indkomst 29 425

Renteindtægter af indestående i pengeinstitut, obligationer og pantebreve
i depot mv. samt udlodning fra obligationsbaserede investeringsforeninger

31 233

Reservefondsudlodninger og kapitalværdistigninger af pensionsordninger 33 249

Udlodning fra investeringsselskab/-forening, hvor der er indeholdt udbytteskat 34 247

Over-/underskud ved visse skibsprojekter (underskud angives med minus)
Overskud ved anden anpartsvirksomhed

35 217

Fortjeneste/tab ved ophør af visse skibsprojekter (tab angives med minus)
Fortjeneste ved ophør af anden anpartsvirksomhed

36 254

Lejeindtægt ved udleje af helårsbolig en del af året samt sommerhus- og
værelsesudlejning. Gælder kun, hvis du selv ejer boligen

37 218

Renteindtægter af pantebrev ej i depot. Gevinst/tab på bevis i investeringsselskab,
og i udloddende blandet og obligationsbaseret investeringsforening.

38 239

Anden kapitalindkomst, som fx. finansielle kontrakter, aftaler, mv. 39 214

Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt
fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån

41 483

Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og
finansieringsselskaber, kontokortordninger samt af pantebreve i depot

42 481

Renteudgifter af studielån fra SUstyrelsen 43 489

Renteudgifter af anden gæld, herunder af statsgaranterede studielån i et
pengeinstitut samt af pantebreve, der ikke er i depot

44 485

Befordring 51 417

Fagligt kontingent, bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse
Ansattes årlige betaling vedrørende PC-ordning (højst 3.500 kr.)

52 439

Øvrige lønmodtagerudgifter kr.  ...........................................    - 5.500 kr. 53 449

Standardfradrag for børnedagplejere og fiskere
Fradrag vedr. DIS-indkomst (begrænset fart)

54 419

Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag. Aftægtsforpligtelser mv. 56 411

Fradragsberettiget indskud på etableringskonto 57 472

Udbytte af danske børsnoterede aktier  i dansk depot og udlodning fra visse
investeringsforeninger, der er indberettet til SKAT

61 501

Udbytte af danske børsnoterede aktier og udlodning fra visse
investeringsforeninger, der ikke er medtaget i rubrik 61

62 505

Udbytte af udenlandske børsnoterede aktier i dansk depot, der er indberettet til SKAT 63 509

Udbytte af danske unoterede aktier, der er indberettet til SKAT 64 310

Udbytte af danske unoterede aktier og udlodning fra visse 
investeringsforeninger, der ikke er medtaget i rubrik 64

65 316

Gevinst/tab på børsnoterede aktier/investeringsforeningsbeviser og udbytte/
udlodning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat. Tab angives med minus

66 502

Gevinst/tab på aktier og udbytte/udlodning, hvor der ikke er indholdt udbytteskat
Tab angives med minus

67 312



Rubrik Beløb i kroner Felt nr

Beskæftigelses-

fradrag

Virksomhedsophør

Forskudt

regnskabsår

(lønindkomst,

AM-bidrag og

SP-opsparing)

Virksomhedsbeløb

Husk også at

udfylde side 4

Hvis du ønsker

beskatning efter

reglerne i

virksomhedsordningen

eller kapitalafkast-

ordningen, skal du

også udfylde de

særlige rubrikker for

disse ordninger

Øvrige virksom-

hedsoplysninger

Kapitalafkast-

ordning

Virksomheds-

ordning

Særlig kapitalaf-

kastberegning

Oplysninger om

ejerbolig til

ejendomsværdiskat

Beskæftigelsesfradrag for personer (herunder grænsegængere), der er 
socialt sikrede i udlandet (højst 13.600 kr.)

70 490

Er du ophørt med selvstændig virksomhed? Ophørsår: 71 Hvis ja, sæt kryds 131

Den del af indkomstårets lønindkomst mv. (rubrik 11), som vedrører 2010 91 261

Den del af indkomstårets indeholdte AM-bidrag, som er indeholdt af
arbejdsgiver for 2009

92 917

Den del af indkomstårets indeholdte AM-bidrag, som er indeholdt af
arbejdsgiver for 2010

93 918

Overskud af selvstændig virksomhed før beløb overført til medarbejdende
ægtefælle, før AM-bidrag og SP-opsparing og før renter

111 221

Underskud af selvstændig virksomhed før renter og før overførsel fra konto for
opsparet overskud

112 435

Fradrag for medarbejdende ægtefælle (højst 215.500 kr.) 113 473

Renteindtægter i virksomhed 114 237

Udlodning i virksomhed fra aktier eller investeringsbeviser, udstedt af et
investeringsselskab, og hvori der er indeholdt dansk udbytteskat

115 246

Anden kapitalindkomst i virksomhed 116 213

Renteudgifter i virksomhed 117 488

Kontingent vedrørende virksomhed 118 438

Har du vedlagt/indsendt begæring om henstand med betaling af skat og AM-bidrag
af fortjeneste ved overdragelse af goodwill mv. mod vederlag som løbende ydelse?

125 Hvis ja, sæt kryds 155

Forskudsafskrivninger (skal også fratrækkes virksomhedens resultat, rubrik 111/112) 132 531

Ydelser efter lov om biblioteksafgift (skal også være indeholdt i rubrik 111/112) 133 331

Hævning af iværksætterkontomidler til køb af aktier m.v. 134 235

Forlods afskrivning med etableringskontomidler, inkl. hævning til dækning af
lønudgifter m.v.

135 593

Forlods afskrivning med iværksætterkontomidler, inkl. hævning til dækning af
lønudgifter m.v.

136 605

Hævning af etableringskontomidler til køb af aktier m.v. 137 215

Beregningsgrundlag for acontoskat efter afskrivningslovens § 40 C 138 931

Beregningsgrundlag for acontoskat efter afskrivningslovens § 40 C, succession 139 825

Ønskes beskatning efter reglerne i kapitalafkastordningen ? 141 Hvis ja, sæt kryds 184

Kapitalafkast i kapitalafkastordningen 142 440

Indkomst til beskatning efter reglerne om konjunkturudligning (henlæggelsen) 143 445

Overført fra konto for konjunkturudligning tillagt konjunkturudligningsskat 144 230

Ønskes beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen ? 147 Hvis ja, sæt kryds 184

Kapitalafkast i virksomhedsordningen 148 432

Indkomst til beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen
(årets opsparede overskud tillagt virksomhedsskat)

149 434

Rentekorrektion 150 280

Overført fra konto for opsparet overskud tillagt virksomhedsskat 151 275

Samlede overførsler (inkl. private andele og hensat til senere hævning) 152 895

Kapitalafkast af aktier og anparter ved erhvervelse af virksomhed 162 835

Er du enig i, at de anførte oplysninger om dine ejendomme er fyldestgørende
og korrekte?

166 Hvis ja, sæt kryds 129

Er du uenig, skal du rette/tilføje oplysninger, herunder ejendom som SKAT ikke
har oplysninger om. Bilag til selvangivelsen om ejendomsværdiskat indsendes

167 Hvis ja, sæt kryds 130



Rubrik Beløb i kroner Felt nr

Virksomheds-

oplysninger

Begrundelse for

fritagelse. Sæt kryds

hvis ja i rubrik 301:

Oplysninger om

revisorbistand

Sæt kryds hvis

ja i rubrik 303:

Oplysninger fra

regnskabet

Oplysninger om

opgørelsen af

skattepligtig

indkomst

Specifikke hændelser

Virksomhedens CVR/SE-nr. 300 602

Er virksomheden, jf. vejledningen, fritaget for at give regnskabsoplysninger? 301 ___Ja      ___Nej 603

1___efter virksomhedstype     2___nettoomsætning over 25 mio. kr.
3___nettoomsætning under 300.000 kr.

302 604

Er udarbejdelse af regnskab eller opgørelse af det skattepligtige
virksomhedsoverskud/-underskud sket med bistand fra revisor?

303 ___Ja      ___Nej 607

Revisorbistandens art (sæt kryds): 1___revision    2___gennemgang af
regnskab (review)    3___assistance med regnskabsopstilling    4___andet

304 608

Revisorerklæring (sæt kryds): 1___med forbehold  2___med supplerende
oplysninger    3___uden forbehold og supplerende oplysninger

305 609

Forbehold eller supplerende oplysninger fra revisor (sæt kryds): 1___overholdelse af
skatte og afgiftslovgivning  2___overholdelse af regnskabslovgivning  3___andet

306 612

Nettoomsætning 320 641

Vareforbrug 321 643

Fremmed arbejde 322 645

Salgsfremmende udgifter 323 647

Vedligeholdelse af fast ejendom 324 648

Ordinært resultat før afskrivninger og renter 325 652

Regnskabsmæssige afskrivninger 326 654

Regnskabsmæssigt resultat efter renter 327 660

Andel af regnskabsmæssigt resultat (for virksomheder med flere ejere) 328 662

Varebeholdninger 329 631

Anlægsaktiver 330 633

Egenkapital 331 634

Balancesum 332 635

Årets tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til købspris 333 666

Årets afgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til salgspris 334 667

Gæld ved årets udgang på lån, der ikke er indberettet til SKAT 335 669

Private andele (sæt kryds): 1___biludgifter (blandet benyttelse)
2___fri bil i virksomhedsordningen     3___eget vareforbrug     4___andet

350 676

Fast ejendom, skattemæssige afskrivninger 351 680

Fast ejendom, straksfradrag/nedrivningsfradrag 352 681

Fast ejendom, genvundne afskrivninger 353 683

Driftsmidler, skibe og inventar, skattemæssige afskrivninger 354 688

Immaterielle aktiver (goodwill mv.) skattemæssige afskrivninger 355 689

Straksafskrivning på småaktiver 356 690

Tab på debitorer 357 684

Nedskrivning af varelager for ukurans 358 685

Fratrukne hensættelser 359 686

Er der opnået gældseftergivelse eller akkord ? 380 ___Ja      ___Nej 697

Dato Underskrift Telefon



2010
Årsopgørelse

Opgørelse af indkomst

Skattecenter

Personnummer Ægtefællens personnummer

Skattekommune

Navn og adresse
Skatteprocenter Sundhed Kommune Kirke

SKAT-telefon Mail via

SaldoPersonlig indkomst Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag

Skattecenter København

Sluseholmen 8 B

2450 København SV

København Kommune

2010 8,0 23,80 0,80

72 22 18 18 www.skat.dk/kontakt

Lønindkomst 460.000 36.800 423.200 423.200

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag -13.600 -13.600

Skattepligtig indkomst 409.600



Skatteberegning og skatteopgørelse Personnummer

Personlig indkomst Kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag Skattepligtig indkomst

Specifikation af beregnet skat m.v.

423.200 0 13.600 409.600

Bundskat, 3,67% af 423.200 15.531,44

Topskat, 15,0% af 33.300 4.995,00

Sundhedsbidrag, 8% af 409.600 32.768,00

Kommuneskat, 23,80% af 409.600 97.484,80

Kirkeskat, 0,80% af 409.600 3.276,80

Skatteværdi af personfradrag stat, 3,67% af 42.900 -1.574,43

Skatteværdi af personfradrag sundhedsbidrag, 8% af 42.900 -3.432,00

Skatteværdi af personfradrag kommune, 24,60% af 42.900 -10.553,40 138.496,21

Specifikation af forskudsskat m.v.

Restskat 138.496,21

Tillæg til restskat, 6,6% 9.140,75

Restskat for 2010 inkl. procenttillæg 147.636,96

Afrunding -0,96

Indregnes i forskudsskat for 2012 19.581,00

Til betaling i september, oktober og november 128.055,00

Opgørelse af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Beregnet bidrag/pension, 8% af 460.000 36.800,00

Betalt bidrag/pension 36.800,00

Skyldigt AM-bidrag/SP-opsparing 0,00



2010
Selvangivelse Skattecenter

Personfradrag Personnummer

Ægtefællens personnummerIndregnet restskat 2008

Navn og adresse
Skattekommune

Skatteprocenter Sundhed Kommune Kirke

SKAT-telefon Mail via

TastSelv Internet TastSelv-kode

Skattecenter København

Sluseholmen 8 B

2450 København SV 42.900

0

København Kommune

2010 8,0 23,80 0,80

72 22 18 18 www.skat.dk/kontakt

www.tastselv.skat.dk



Rubrik Beløb i kroner Felt nr

Personlig indkomst,

hvoraf der skal

betales

AM-bidrag (8%) og

SP-opsparing (0%)

Personlig indkomst,

hvoraf der ikke skal

betales AM-bidrag

og SP-opsparing

Fradrag i

personlig indkomst

Kapitalindkomst

Fradragsberettigede

tab angives med minus

Fradrag i

kapitalindkomst

Ligningsmæssige

fradrag

Aktieindkomst

hvori der er indeholdt

udbytteskat. Angives

før fradrag af dansk/

udenlandsk udbytteskat

Anden aktieindkomst

Lønindkomst, bestyrelseshonorar, fri bil m.v. før fradrag af AM/SP-bidrag 11 202480.000

Honorarer og vederlag i form af visse goder mv. før fradrag af AM/SP-bidrag 12 210

Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse mv. før fradrag af AM/SP-bidrag 14 243

Anden personlig indkomst som fx fri telefon, privat dagpleje
og hushjælp mv. før fradrag af  AM/SP-bidrag

15 20720.000

Pensioner, dagpenge mv. og stipendier fra SUstyrelsen 16 204

Uddelinger fra foreninger og fonde mv. Gruppelivsforsikring betalt af
pensionskasse. Visse personalegoder

17 229

Hædersgaver 18 256

Modtaget underholdsbidrag 19 212

Anden personlig indkomst 20 250

Bidrag og præmie til privattegnet pension med løbende udbetalinger og ratepension 21 416

Bidrag og præmie til privattegnet kapitalpension (højst 46.000 kr.) 22 433

Tilbagebetalt kontanthjælp, introduktionsydelse mv. 23 477

Fradragsberettiget indskud på iværksætterkonto 28 426

Øvrige fradrag i personlig indkomst 29 425

Renteindtægter af indestående i pengeinstitut, obligationer og pantebreve
i depot mv. samt udlodning fra obligationsbaserede investeringsforeninger

31 233

Reservefondsudlodninger og kapitalværdistigninger af pensionsordninger 33 249

Udlodning fra investeringsselskab/-forening, hvor der er indeholdt udbytteskat 34 247

Over-/underskud ved visse skibsprojekter (underskud angives med minus)
Overskud ved anden anpartsvirksomhed

35 217

Fortjeneste/tab ved ophør af visse skibsprojekter (tab angives med minus)
Fortjeneste ved ophør af anden anpartsvirksomhed

36 254

Lejeindtægt ved udleje af helårsbolig en del af året samt sommerhus- og
værelsesudlejning. Gælder kun, hvis du selv ejer boligen

37 218

Renteindtægter af pantebrev ej i depot. Gevinst/tab på bevis i investeringsselskab,
og i udloddende blandet og obligationsbaseret investeringsforening.

38 239

Anden kapitalindkomst, som fx. finansielle kontrakter, aftaler, mv. 39 214

Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt
fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån

41 483

Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og
finansieringsselskaber, kontokortordninger samt af pantebreve i depot

42 481

Renteudgifter af studielån fra SUstyrelsen 43 489

Renteudgifter af anden gæld, herunder af statsgaranterede studielån i et
pengeinstitut samt af pantebreve, der ikke er i depot

44 485

Befordring 51 417

Fagligt kontingent, bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse
Ansattes årlige betaling vedrørende PC-ordning (højst 3.500 kr.)

52 439

Øvrige lønmodtagerudgifter kr.  ...........................................    - 5.500 kr. 53 449

Standardfradrag for børnedagplejere og fiskere
Fradrag vedr. DIS-indkomst (begrænset fart)

54 419

Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag. Aftægtsforpligtelser mv. 56 411

Fradragsberettiget indskud på etableringskonto 57 472

Udbytte af danske børsnoterede aktier  i dansk depot og udlodning fra visse
investeringsforeninger, der er indberettet til SKAT

61 501

Udbytte af danske børsnoterede aktier og udlodning fra visse
investeringsforeninger, der ikke er medtaget i rubrik 61

62 505

Udbytte af udenlandske børsnoterede aktier i dansk depot, der er indberettet til SKAT 63 509

Udbytte af danske unoterede aktier, der er indberettet til SKAT 64 310

Udbytte af danske unoterede aktier og udlodning fra visse 
investeringsforeninger, der ikke er medtaget i rubrik 64

65 316

Gevinst/tab på børsnoterede aktier/investeringsforeningsbeviser og udbytte/
udlodning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat. Tab angives med minus

66 502

Gevinst/tab på aktier og udbytte/udlodning, hvor der ikke er indholdt udbytteskat
Tab angives med minus

67 312



Rubrik Beløb i kroner Felt nr

Beskæftigelses-

fradrag

Virksomhedsophør

Forskudt

regnskabsår

(lønindkomst,

AM-bidrag og

SP-opsparing)

Virksomhedsbeløb

Husk også at

udfylde side 4

Hvis du ønsker

beskatning efter

reglerne i

virksomhedsordningen

eller kapitalafkast-

ordningen, skal du

også udfylde de

særlige rubrikker for

disse ordninger

Øvrige virksom-

hedsoplysninger

Kapitalafkast-

ordning

Virksomheds-

ordning

Særlig kapitalaf-

kastberegning

Oplysninger om

ejerbolig til

ejendomsværdiskat

Beskæftigelsesfradrag for personer (herunder grænsegængere), der er 
socialt sikrede i udlandet (højst 13.600 kr.)

70 490

Er du ophørt med selvstændig virksomhed? Ophørsår: 71 Hvis ja, sæt kryds 131

Den del af indkomstårets lønindkomst mv. (rubrik 11), som vedrører 2010 91 261

Den del af indkomstårets indeholdte AM-bidrag, som er indeholdt af
arbejdsgiver for 2009

92 917

Den del af indkomstårets indeholdte AM-bidrag, som er indeholdt af
arbejdsgiver for 2010

93 918

Overskud af selvstændig virksomhed før beløb overført til medarbejdende
ægtefælle, før AM-bidrag og SP-opsparing og før renter

111 221

Underskud af selvstændig virksomhed før renter og før overførsel fra konto for
opsparet overskud

112 435

Fradrag for medarbejdende ægtefælle (højst 215.500 kr.) 113 473

Renteindtægter i virksomhed 114 237

Udlodning i virksomhed fra aktier eller investeringsbeviser, udstedt af et
investeringsselskab, og hvori der er indeholdt dansk udbytteskat

115 246

Anden kapitalindkomst i virksomhed 116 213

Renteudgifter i virksomhed 117 488

Kontingent vedrørende virksomhed 118 438

Har du vedlagt/indsendt begæring om henstand med betaling af skat og AM-bidrag
af fortjeneste ved overdragelse af goodwill mv. mod vederlag som løbende ydelse?

125 Hvis ja, sæt kryds 155

Forskudsafskrivninger (skal også fratrækkes virksomhedens resultat, rubrik 111/112) 132 531

Ydelser efter lov om biblioteksafgift (skal også være indeholdt i rubrik 111/112) 133 331

Hævning af iværksætterkontomidler til køb af aktier m.v. 134 235

Forlods afskrivning med etableringskontomidler, inkl. hævning til dækning af
lønudgifter m.v.

135 593

Forlods afskrivning med iværksætterkontomidler, inkl. hævning til dækning af
lønudgifter m.v.

136 605

Hævning af etableringskontomidler til køb af aktier m.v. 137 215

Beregningsgrundlag for acontoskat efter afskrivningslovens § 40 C 138 931

Beregningsgrundlag for acontoskat efter afskrivningslovens § 40 C, succession 139 825

Ønskes beskatning efter reglerne i kapitalafkastordningen ? 141 Hvis ja, sæt kryds 184

Kapitalafkast i kapitalafkastordningen 142 440

Indkomst til beskatning efter reglerne om konjunkturudligning (henlæggelsen) 143 445

Overført fra konto for konjunkturudligning tillagt konjunkturudligningsskat 144 230

Ønskes beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen ? 147 Hvis ja, sæt kryds 184

Kapitalafkast i virksomhedsordningen 148 432

Indkomst til beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen
(årets opsparede overskud tillagt virksomhedsskat)

149 434

Rentekorrektion 150 280

Overført fra konto for opsparet overskud tillagt virksomhedsskat 151 275

Samlede overførsler (inkl. private andele og hensat til senere hævning) 152 895

Kapitalafkast af aktier og anparter ved erhvervelse af virksomhed 162 835

Er du enig i, at de anførte oplysninger om dine ejendomme er fyldestgørende
og korrekte?

166 Hvis ja, sæt kryds 129

Er du uenig, skal du rette/tilføje oplysninger, herunder ejendom som SKAT ikke
har oplysninger om. Bilag til selvangivelsen om ejendomsværdiskat indsendes

167 Hvis ja, sæt kryds 130



Rubrik Beløb i kroner Felt nr

Virksomheds-

oplysninger

Begrundelse for

fritagelse. Sæt kryds

hvis ja i rubrik 301:

Oplysninger om

revisorbistand

Sæt kryds hvis

ja i rubrik 303:

Oplysninger fra

regnskabet

Oplysninger om

opgørelsen af

skattepligtig

indkomst

Specifikke hændelser

Virksomhedens CVR/SE-nr. 300 602

Er virksomheden, jf. vejledningen, fritaget for at give regnskabsoplysninger? 301 ___Ja      ___Nej 603

1___efter virksomhedstype     2___nettoomsætning over 25 mio. kr.
3___nettoomsætning under 300.000 kr.

302 604

Er udarbejdelse af regnskab eller opgørelse af det skattepligtige
virksomhedsoverskud/-underskud sket med bistand fra revisor?

303 ___Ja      ___Nej 607

Revisorbistandens art (sæt kryds): 1___revision    2___gennemgang af
regnskab (review)    3___assistance med regnskabsopstilling    4___andet

304 608

Revisorerklæring (sæt kryds): 1___med forbehold  2___med supplerende
oplysninger    3___uden forbehold og supplerende oplysninger

305 609

Forbehold eller supplerende oplysninger fra revisor (sæt kryds): 1___overholdelse af
skatte og afgiftslovgivning  2___overholdelse af regnskabslovgivning  3___andet

306 612

Nettoomsætning 320 641

Vareforbrug 321 643

Fremmed arbejde 322 645

Salgsfremmende udgifter 323 647

Vedligeholdelse af fast ejendom 324 648

Ordinært resultat før afskrivninger og renter 325 652

Regnskabsmæssige afskrivninger 326 654

Regnskabsmæssigt resultat efter renter 327 660

Andel af regnskabsmæssigt resultat (for virksomheder med flere ejere) 328 662

Varebeholdninger 329 631

Anlægsaktiver 330 633

Egenkapital 331 634

Balancesum 332 635

Årets tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til købspris 333 666

Årets afgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver til salgspris 334 667

Gæld ved årets udgang på lån, der ikke er indberettet til SKAT 335 669

Private andele (sæt kryds): 1___biludgifter (blandet benyttelse)
2___fri bil i virksomhedsordningen     3___eget vareforbrug     4___andet

350 676

Fast ejendom, skattemæssige afskrivninger 351 680

Fast ejendom, straksfradrag/nedrivningsfradrag 352 681

Fast ejendom, genvundne afskrivninger 353 683

Driftsmidler, skibe og inventar, skattemæssige afskrivninger 354 688

Immaterielle aktiver (goodwill mv.) skattemæssige afskrivninger 355 689

Straksafskrivning på småaktiver 356 690

Tab på debitorer 357 684

Nedskrivning af varelager for ukurans 358 685

Fratrukne hensættelser 359 686

Er der opnået gældseftergivelse eller akkord ? 380 ___Ja      ___Nej 697

Dato Underskrift Telefon



2010
Årsopgørelse

Opgørelse af indkomst

Skattecenter

Personnummer Ægtefællens personnummer

Skattekommune

Navn og adresse
Skatteprocenter Sundhed Kommune Kirke

SKAT-telefon Mail via

SaldoPersonlig indkomst Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag

Skattecenter København

Sluseholmen 8 B

2450 København SV

København Kommune

2010 8,0 23,80 0,80

72 22 18 18 www.skat.dk/kontakt

Lønindkomst 480.000 38.400 441.600

Indtægt ved dagpleje m.v. 20.000 1.600 18.400 460.000

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag -13.600 -13.600

Skattepligtig indkomst 446.400



Skatteberegning og skatteopgørelse Personnummer

Personlig indkomst Kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag Skattepligtig indkomst

Specifikation af beregnet skat m.v.

460.000 0 13.600 446.400

Bundskat, 3,67% af 460.000 16.882,00

Topskat, 15,0% af 70.100 10.515,00

Sundhedsbidrag, 8% af 446.400 35.712,00

Kommuneskat, 23,80% af 446.400 106.243,20

Kirkeskat, 0,80% af 446.400 3.571,20

Skatteværdi af personfradrag stat, 3,67% af 42.900 -1.574,43

Skatteværdi af personfradrag sundhedsbidrag, 8% af 42.900 -3.432,00

Skatteværdi af personfradrag kommune, 24,60% af 42.900 -10.553,40 157.363,57

Specifikation af forskudsskat m.v.

Restskat 157.363,57

Tillæg til restskat, 6,6% 10.386,00

Restskat for 2010 inkl. procenttillæg 167.749,57

Afrunding -1,57

Indregnes i forskudsskat for 2012 19.581,00

Til betaling i september, oktober og november 148.167,00

Opgørelse af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Beregnet bidrag/pension, 8% af 500.000 40.000,00

Betalt bidrag/pension 38.400,00

Skyldigt AM-bidrag/SP-opsparing 1.600,00


