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1. Indledning 

1.1. Indledning 

 

I 2008 var ledigheden rekord lav, og der var pres på de danske virksomheder for både at fastholde deres 

arbejdsstyrke, men også i forhold til at rekruttere nye medarbejdere til virksomhederne. Den tilspidsede 

situation på arbejdsmarkedet gjorde, at virksomheder i højere grad tilbød fleksible lønpakker og ekstra 

personalegoder.  

 

Siden er det nærmest blevet en samfundsmæssig opfattelse, at visse personalegoder er en del af den ”normale 

lønpakke” på de private arbejdspladser. Nogle personalegoder hører under bagatelgrænser, og er først 

skattepligtige når bagatelgrænsen overskrides, hvorfor der ofte fra medarbejdernes side er forvirring omkring 

indberetningspligt og beskatning af personalegoderne. 

 

Danmark har verdenshøjeste skattetryk
1
, og antallet af danske topskatteydere toppede i 2008, hvor 1.003 

tusinde personer blev opkrævet topskat
2
. Siden er antallet af danske topskatteydere blevet reduceret, først via 

2009-skattereformen og sidst med 2012-skattereformen, til forventet 584 tusinde personer i 2013
3
. 

 

Topskatteydere som betalte en marginalskat på op til 56,2 % i 2014, og personer med en personlig indkomst 

lige under topskattegrænsen
4
, har ofte en større interesse i, at få stillet et gode til rådighed fremfor flere 

lønkroner.  

 

Bruttotrækordninger giver mulighed for at formindske skattebetalingen, hvilket har høj interesse for 

personer, der herved kan undgå at betale topskat eller blot reducere deres betaling af topskat. Dette har dog 

kun interesse såfremt personalegodet værdiansættes under markedsværdien, og derved beskattes lavere eller 

er skattefrit. 

 

Fleksible lønpakker er populære både blandt arbejdstagere og arbejdsgivere, idet de giver arbejdstageren 

mulighed for en sammensætning af både lønkroner og personalegoder, her ind under de mere bløde værdier 

som f.eks. fleksible arbejdstider, mulighed for massage og motionsrum m.fl. 

 

Modsat får arbejdsgiveren en direkte besparelse på lønkroner, og antagelsesvis en mere tilfreds og 

arbejdsvillig medarbejder.  

 

Tendensen er derfor også, at fleksible lønpakker bliver mere udbredt på både det private og offentlige 

arbejdsmarkedet. 

  

                                                           
1
 Artikel ”Danmark har verdens højeste skattetryk - for femte år i træk”, udgivet af Joachim Claushøj Bindslev, 2014. 

2 Publikation ”Skatter og afgifter oversigt 2014”, udgivet af Danmarks Statistik, 2014. 
3
 Artikel ”Bund-, mellem- og topskatteydere 1994-2015”, udgivet af Skatteministeriet, 2014. 

4
 2014 niveau, 449.100 kr. 
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Personalegoder udbetales i naturalier men er reelt løn, udgangspunktet er derfor også, at personalegoder er 

skattepligtige af markedsværdien herpå. Som følge af både lovgivning og praksis fraviger en række 

personalegoder dog fra dette udgangspunkt.  

 

De lempelige beskatningsforhold på visse personalegoder beror på regeringernes samfundsmæssige ønske 

om f.eks. at udbrede brugen af IT og sundhedsbehandlinger, samt øge befolkningens efteruddannelses 

niveau.  Dette har dog også den betydning, at staten mister et skatteprovenu, såfremt der sammenholdes med, 

at arbejdstagerne havde fået personalegodets markedsværdi som bruttolønkroner.  

1.2. Problemformulering 

 

Værdien af personalegoder er i udgangspunkt indkomstskattepligtigt jævnført SL § 4.  

Paragraffen fastsætter, at alle former for indtægter både engangs- og tilbagevendende indtægter uden hensyn 

til omstændighederne, som har ført til erhvervelsen af indtægten, skal medregnes i indkomstopgørelsen.  

 

Personalegodets værdiansættelse og deraf beskatningsgrundlag er specificeret i LL § 16. 

Paragraffen fastsætter, at personalegodet som hovedregel værdiansættes efter den objektive markedsværdi. 

Paragraffen fastslår yderligere, at erhververen ikke er skattepligtig, såfremt personalegodet er omfattet af 

bagatelgrænsen
5
, eller hvis personalegodet er fritaget for beskatning. 

 

Fra et skattemæssigt synspunkt kan personalegoder inddeles i følgende kategorier
6
: 

o Beskatning af markedsværdien 

o Beskatning efter standardsatser 

o Skattefri personalepleje 

o Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 

o Bagatelgrænse for mindre personalegoder 

Formålet med afgangsprojektet er med udgangspunkt i ovenstående, at beskrive de udvalgte personalegoder 

og analysere de skattemæssige problemstillinger herved, samt konkretisere på hvem indberetningspligten 

heraf påhviler. Analysen vil danne grundlag for en vurdering af, hvorledes medarbejdere kan reducere deres 

skattebetaling.  

 

I afgangsprojektet er der lagt vægt på personalegoderne bruttotrækordning, firmaarrangementer, 

sundhedsydelser, fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse samt fri bil. 

Besvarelse af ovenstående vil ske ud fra følgende spørgsmål: 

o Hvis en arbejdstager modtager et af de udvalgte personalegoder. 

”Hvordan skal personalegoderne værdiansættes, beskattes og hvem tilfalder indberetningspligten?” 

 

 

 

                                                           
5
 LL § 16, stk. 3 – bagatelgrænse 5.700 kr. i 2015 

6
 Publikation ”Personalegoder 2015”, udgivet af RevisorGruppen Danmark, 2015 
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o Hvis en arbejdstager og en arbejdsgiver indgår en aftale om en bruttotrækordning. 

”Hvilke betingelser skal være opfyldt for at bruttotrækordningen er skattemæssig gyldig, og hvilke 

personalegoder kan indgå?” 

 

o En arbejdstagers skattebetaling kan optimeres ved en fleksibel lønpakke. 

”Ud fra de udvalgte personalegoder, hvilke økonomiske fordele og ulemper kan arbejdstageren 

opnå ved aflønningen i en fleksibel lønpakke fremfor ren bruttoløn?”. 

Til at underbygge konklusionerne for de skattemæssige konsekvenser i afgangsprojektet, vil besvarelsen 

indeholde praktiske beregninger på de valgte personalegoder.   

1.3. Problemafgrænsning 

 

Afgangsprojektets formål er at beskrive og analysere de skattemæssige behandlinger af de afgrænsede 

personalegoder kontra aflønning i kontantløn. 

 

Afgangsprojektet er afgrænset til kun at omhandle de personer som opfylder kravet om fuld skattepligt til 

Danmark
7
. Ydermere er afgangsprojektet afgrænset til kun at omhandle den ”typiske medarbejder” i et 

ansættelsesforhold, hvorfor de skattemæssige problemstillinger ved personalegoder for hovedaktionærer og 

selvstændige erhvervsdrivende ikke vil blive behandlet i afgangsprojektet. 

 

For arbejdsgiveren er afgangsprojektet afgrænset til kun at omhandle de skattemæssige problemstillinger, 

hvorfor momsbehandlingen af de udvalgte personalegoder ikke vil blive behandlet i afgangsprojektet. 

 

Ligeledes er afgangsprojektet afgrænset til kun at omhandle den skattemæssige behandling af personalegoder 

i Danmark, afgangsprojektet vil derfor ikke beskrive eller analysere det skattemæssige omfang af 

personalegoder erhvervet i udlandet. 

 

Idet personalegoder er et omfangsrigt emne, er afgangsprojektet afgrænset til kun at omhandle 

personalegoderne bruttotrækordning, firmaarrangementer, sundhedsydelser, fri telefon, computer og 

datakommunikationsforbindelse og fri bil. Denne afgrænsning bidrager til en dybere analyse af de udvalgte 

personalegoder i afgangsprojektet fremfor en bred analyse af begrebet personalegode som heldhed. 

 

Motorcykel, scooter og knallert er ikke inkluderet i bestemmelsen for fri bil, og den skattemæssige 

behandling af kørsel på arbejdsgiverbetalt motorcykel, scooter og knallert vil derfor ikke blive behandlet i 

afgangsprojektet. 

 

For personalegodet fri telefon, fri computer og datakommunikationsforbindelse, er afgangsprojektet 

afgrænset til kun at behandle de gældende bestemmelser. Afgangsprojektet vil derfor ikke behandle de 

skattemæssige konsekvenser af multimediebeskatningen kontra de nye beskatningsregler.  

 

                                                           
7
Jf. KSL § 1 & 2 
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For at kunne konkretisere på problemformuleringen, forudsættes det i afgangsprojektet at de behandlede 

personalegoder er erhvervet som et acceptabelt vederlag fremfor lønkroner for en given arbejdsydelse. De 

skattemæssige problemstillinger ved usædvanlige personalegoder ydet for en arbejdsindsats bliver derfor 

ikke behandlet i afgangsprojektet. 

 

Afgangsprojektet vil ikke behandle eller udregne statens samlede tabte/vundne skatteprovenu på de udvalgte 

personalegoder, idet dataindsamlingen herved er for omfangsrig, samt at det ville være nødvendigt at 

foretage en del antagelser og generaliseres for behandlingen herpå, hvilket ville gøre afgangsprojektet 

utroværdigt i forhold til afgangsprojektets formål. 

  

Afgangsprojektets besvarelse af problemformuleringen er baseret på den herom gældende lovgivning og 

retspraksis pr. 31. december 2014. 

 

1.4. Metode- og modelvalg 

 

Den deduktive metode tager udgangspunkt i eksisterende teorier, og ud fra den deduktive metode kan 

virkningerne af en bestemt handling konkluderes
8
. F.eks. hvordan den skattemæssige virkning for en 

medarbejder, som modtager et personalegode vil være. 

 

Afgangsprojektets konklusioner er baseret på afgangsprojektets beskrivelse og analyse af 

problemformuleringen, som tager udgangspunkt i den gældende lovgivning og retspraksis herom. 

Metodevalget til afgangsprojektet er derfor deduktion, idet afgangsprojektet tager udgangspunkt i den 

eksisterende skattelovgivning, hvorefter der dannes konklusioner begrundet ud fra de eksisterende teorier. 

 

For indsamling af data til afgangsprojektet er der benyttet den kvalitative dataindsamlingsmetode
9
. 

Den indsamlede data til brug for besvarelse af afgangsprojektet, er hovedsagligt den gældende lovgivning 

indenfor personalegoder herunder bekendtgørelser, cirkulærer, domme og afgørelser, derudover vil der til 

forståelse af afgangsprojektets problemstilling blive anvendt relevante bøger, publikationer og artikler.  

 

Det indsamlede data er udarbejdet og skabt til andet brug end dette afgangsprojekt. Det indsamlede data 

kategoriseres derfor som værende sekundært data
10

. Pålideligheden af det indsamlede data anses for værende 

høj, idet udgiverne til det indsamlede data f.eks. er professorer, advokater, konsulenter og revisorer alle med 

uddannelse og ekspertise indenfor skatteområdet, samt gældende lovgivning. 

Der er til besvarelse af afgangsprojektets problemformulering ikke indsamlet primære data
11

. Der er for 

simplificering af eksempler og til støtte for konklusioner blevet udarbejdet egne beregninger, som kan 

kategoriseres som værende primære data. 

 

                                                           
8
 ”Samfundsvidenskabelige metoder – En introduktion”, side 49. 

9
 ”Samfundsvidenskabelige metoder – En introduktion”, kapitel. 4. 

10
 ”Samfundsvidenskabelige metoder – En introduktion”, side 81. 

11
 ”Samfundsvidenskabelige metoder – En introduktion”, side 83. 
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Afsnit 2 her gennemgås den lovmæssige udvikling inden for området ”personalegoder”, samt den 

skattemæssige kategorisering af personalegoder generelt. Afsnittet tager udgangspunkt i LL § 16, og 

herigennem vurderes betydningen af indførslen af bagatelgrænserne. 

 

Afsnit 3 her redegøres der for anvendelse af bruttotrækordninger, og betingelserne for hvornår en 

bruttotrækordning er gyldig. Hertil vurderes der, hvornår en bruttotrækordning kan give arbejdstageren en 

skattemæssig besparelse. 

 

Afsnit 4-7 her analyseres lovbestemmelserne for de udvalgte personalegoder, og vurdere hvornår en 

arbejdstager, er skattepligtig af de pågældende personalegoder, samt hvorledes den skattemæssige 

værdiansættelse af personalegodet skal behandles. I forlængelse heraf redegøres der for på hvem 

indberetningspligten påhviler. 

 

Afsnit 8 indeholder afgangsprojektets konklusioner. 

 

Afsnit 9 indeholder afgangsprojektets litteraturliste.  

 

For at højne validiteten af vurderingerne i afsnit 4-7, er der på baggrund af det analyserede materiale, 

udarbejdet eksempler som simplificerer lovbestemmelserne. Ligeledes foretages der, med udgangspunkt i 

analyserne, beregninger for at verificere skattemæssige konsekvenser.  

 

For at give læserne af dette afgangsprojekt en ensartet forståelse er væsentlige udtryk, forkortelser og 

begreber blevet defineret i afsnit 1.7. Ligeledes vil der, hvor det findes nødvendigt, blive anført fodnoter 

hertil i de respektive afsnit.  

 

Der er for afgangsprojektets eksempler og udregninger valgt en kronologisk nummerrækkefølge igennem 

hele afgangsprojektet.    

 

Den sekundære dataindsamling er afsluttet den 1. februar 2015. 

1.5. Målgruppe 

 

Målgruppen for afgangsprojektet er primært rådgivere og beslutningstagere indenfor virksomhederes 

aflønningsforhold. Sekundært kan afgangsprojektet benyttes af medarbejdere med interesse i de udvalgte 

personalegoder. 

 

Afgangsprojektet kan benyttes af beslutningstagerne i virksomheder inden for økonomiske-, skattemæssige-, 

og aflønningsforhold, som overvejer at aflønne deres medarbejdere i de udvalgte personalegoder, samt for de 

rådgivere som befinder sig i en rådgivningsmæssig situation inden for de udvalgte personalegoder. 

 

Afgangsprojektet kan ligeledes anvendes, af de medarbejdere som aflønnes eller bliver tilbudt aflønning i de 

udvalgte personalegoder fremfor kontantløn, til forståelse og opslagsvæk af regelsættet og de skattemæssige 

konsekvenser indenfor de udvalgte personalegoder.  
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1.6. Litteratur og kildekritik 

 

Hovedparten af litteraturen stammer fra anerkendte rådgivningsfirmaer, som har baseret deres publikationer 

af emnet ud fra den gældende lovgivning på området, hvorfor de for dette afgangsprojekt anses som en valid 

litteraturkilde. Publikationerne er, hvor det fandtes nødvendigt, sammenholdt med lovgivningen for at undgå 

misforståelser, og for at sikre at litteraturen er opdateret med seneste lovændringer. 

 

De anvendte bøger brugt som litteratur for afgangsprojektet, benyttes af CBS som uddannelses litteratur i 

Skatteret, hvorfor disse også ses som valid litteratur. Bøgerne er blevet sammenholdt med lovgivningen for 

at sikre at litteraturen er opdateret med seneste lovændringer.  

 

Al litteratur i form af love, bekendtgørelse, domme og afgørelser anses ligeledes for værende valid litteratur, 

og der er ikke foretaget yderligere kildekritik heraf.  

 

Informationerne fra de i afgangsprojektet anvendte artikler er ikke dobbelt tjekket eller efter beregnet, 

hvorfor validiteten heraf ikke anses som værende høj, men forsat over middel idet kilderne til artiklerne er 

respektable personer og instanser.  

1.7. Forkortelser og begrebs definitioner 

 

Skattetryk:  

Det totale skatteprovenu set i forhold til den totale indkomst i landet.  

 

Personalegoder: 

Naturalier, sparet privatforbrug samt benyttelse af arbejdsgivers ejendele. 

 

Formuegode: 

Enhver form for formueforøgende eller formuebevarende ydelse. 

 

Videnssamfund: 

I videnssamfundet er flertallet af lønarbejderne beskæftiget i videns tunge fag.  

 

AMBL: Arbejdsmarkedsbidragsloven  

SL: Statsskatteloven 

LL: Ligningsloven 

KSL: Kildeskatteloven 

PSL: Personskatteloven 

SKM: Skatteministeriet   

http://da.wikipedia.org/wiki/Skat
http://da.wikipedia.org/wiki/Indkomst
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2. Personalegoder generelt 

2.1. Indledning 

Danmark bevæger sig i retningen af at blive et videnssamfund
12

, hvor medarbejdernes viden og kompetencer 

indenfor deres fag øger virksomhedernes konkurrenceevne. Virksomheder, hvor afhængigheden af 

medarbejdernes viden og kompetencer er høj, bør have en klarlagt HR-strategi for fastholdelse af nuværende 

medarbejdere og til rekruttering af nye medarbejdere, idet medarbejderne er virksomhedernes ressource, og 

derfor grundlaget for virksomhedernes indtjening.  

 

HR-strategien bør tage udgangspunkt i virksomhedens langsigtede strategi, samt se til den generelle 

økonomiske udvikling på arbejdsmarkedet. Aflønning af medarbejdere og derunder personalegoder, indgår 

selvfølgelig i HR-strategien for at kunne tilbyde attraktive lønpakker, i forbindelse med rekruttering og 

fastholdelse af medarbejdere.  

 

Personalegoder som begreb dækker i dagligtale over de naturalier, som enten giver lønmodtageren et sparet 

privatforbrug, eller ret til at kunne benytte virksomhedens ejendele. 

 

Formålet med kapitlet er at definere begrebet ”personalegoder” og betingelserne herfor. 

2.2. Skattemæssig historie 

Fundamentet for beskatning af personalegoder kan dateres tilbage til Statsskatteloven af 1903, som 

bekendtgør skat af personlig indkomst og deraf indirekte lovgiver om beskatning af personalegoder.  

 

I 1993 kom der med indførelse af Ligningslovens § 16
13

, den første reelle lovbestemmelse vedrørende 

personalegoder. Formålet herfor var at begrænse datidens spekulationer i forhold til aflønning. For blandt 

andet at undgå en administrativ byrde, indførtes der med virkning fra 1. januar 1997 en bagatelgrænse på 

3.000 kr.
14

 hvilket betød, at personalegoder ydet i forbindelse med medarbejderens ansættelsesvilkår, hvor 

den samlede værdi af goderne ikke oversteg bagatelgrænsen, ikke var skattepligtig for medarbejderen. 

 

Siden 1997 er bestemmelserne i LL § 16 løbende blevet tilpasset med den samfundsmæssige udvikling 

indenfor personalegode området. Tilpasningen er sket i forbindelse med skattereformer. 

2.3. Definition  

Lovmæssigt er der ikke præciseret en definition af begrebet personalegoder. I daglig tale forstås begrebet 

som naturalier, der gives til en medarbejder som modydelse for sin arbejdsindsats, givet i et 

ansættelsesforhold.  

 

Den juridiske vejledning beskriver personalegoder som værende ”Formuegoder
15

 af pengeværdi, der ydes 

som led i arbejdsaftaler i en anden form end penge
16

.  

                                                           
12

 Se afsnit 1.7. 
13

 Bekendtgjort ved lov nr. 483 af 30. juni 1993. Loven uddybes endvidere i CIR nr. 72 ad 17. april 1996, punkt 12. 
14

 LL § 16, stk. 3, 3. pkt. som reguleres jævnført PSL § 20. 
15

 Se afsnit 1.7. 
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Arbejdsredskaber som en arbejdsgiver stiller til rådighed for, at virksomhedens medarbejdere kan udføre 

deres respektive arbejde, er ikke et personalegode. For at der kan være tale om et personalegode, skal 

arbejdsredskabet enten benyttes privat, eller kunne være til rådighed for privat benyttelse
17

. 

 

Personalegoder kan derfor betegnes som værende ”en økonomisk fordel af privatkarakter ydet af en 

arbejdsgiver”.  

Dette kan omfatte såvel naturalier, som sparet privatforbrug eller blot adgang til at anvende arbejdsgivers 

ejendele.  

2.4. Ansættelsesforhold 

Det fremgår af LL § 16, at der skal forelægge et ansættelsesforhold, for at reglerne i LL § 16 er gældende. 

Der skal således være et arbejdsforhold til stede, for at der kan være tale om, at naturalier opfattes som 

værende et personalegode.  

 

Såfremt et gode utvivlsomt bliver ydet til enten den ansatte eller dennes familie eller pårørende finder 

reglerne i LL § 16 anvendelse, blot godet ydes som følge af en arbejdsaftale.  

 

Det fremgår ligeledes af LL § 16, at det ikke er en forudsætning, at arbejdsgiveren ejer eller har erhvervet 

godet som stilles til rådighed for medarbejderen, blot at arbejdsgiveren har juridisk bestemmende indflydelse 

over godet.  

 

LL § 16 er også gældende for konsulenter, advokater, revisorer, bestyrelsesmedlemmer mfl., blot såfremt der 

er aftalt et arbejdsforhold imellem parterne. 

 

2.5. Skattemæssig inddeling og værdiansættelse  

Nogle personalegoder skal beskattes efter den objektive markedsværdi, andre personalegoder er værdiansat 

ud fra standardsatser, og nogle personalegoder er skattefrie som følge af personaleplejefritagelse. Andre 

personalegoder er helt skattefrie hvis værdien heraf ikke overstiger bagatelgrænserne. Personalegoder kan 

derfor skattemæssigt inddeles i følgende afsnit: 

 

 Beskatning af markedsværdi. 

 Beskatning efter standardsatser. 

 Skattefri personalepleje. 

 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder. 

 Bagatelgrænse for mindre personalegoder. 

 

                                                                                                                                                                                                 
16

 Den juridiske vejledning – C.A.5.1.1 Regler for personalegoder 
17

 Den juridiske vejledning – C.A.5.1.1 Regler for personalegoder 
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2.5.1. Beskatning af markedsværdi 

Personalegoder skal som hovedregel værdiansættes til den objektive markedsværdi på det tidspunkt hvor 

medarbejderen får overdraget personalegodet
18

, altså den værdi som det vil koste medarbejderen selv at 

erhverve godet i fri handel. 

 

Idet personalegoder kan opdeles som ”overdraget til eje eller lån” og som ”sparet privatforbrug”, opgøres 

markedsværdien også forskelligt for de to kategorier. 

2.5.1.1. Overdraget til eje eller lån 

Personalegoder der bliver overdraget til eje følger hovedreglen, men hvis personalegodet bliver lånt til 

medarbejderen, bliver værdien fastsat til det beløb, som det ville koste medarbejderen at leje godet i fri 

handel
19

. 

2.5.1.2. Sparet privatforbrug 

Personalegoder som kan betegnes som et sparet privatforbrug, skal værdiansættes til det beløb som 

medarbejderen har sparet
20

. 

 

2.5.2. Beskatning efter standardsatser 

Der er fastsat nogle undtagelser
21

 til hovedreglen for værdiansættelse af personalegoder. Undtagelserne gør, 

at følgende listede personalegoder, skal beskattes til en standardsats som årligt reguleres, fremfor den 

objektive markedsværdi eller det faktiske sparede privatforbrug. 

 

 Fri bil.  

 Sommerbolig. 

 Lystbåd. 

 Fri telefon, computer og datakommunikation. 

 Kost og logi. 

 

Derudover har SKAT og Skatterådet udarbejdet en vejledende anvisning for, hvordan følgende 

personalegoder skal værdiansættes: 

 

 Privat kørsel i særlige køretøjer. 

 Personalelån. 

 Måltider i personalekantiner med arbejdsgiver tilskud. 

 

2.5.3. Skattefri personalepleje 

Personalepleje som bliver tilbudt alle medarbejdere, er skattefrie for medarbejderne såfremt, der er tale om, 

at personalegodet kun er til rådighed på arbejdspladsen, og er uden væsentlig økonomisk værdi, samt at 

personalegodet er stillet til rådighed som led i den almindelige personalepleje
22

. 

                                                           
18

 LL § 16, stk. 3 
19

 Den juridiske vejledning – C.A.5.1.2 Værdiansættelse af personalegoder 
20

 Den juridiske vejledning – C.A.5.1.2 Værdiansættelse af personalegoder 
21

 LL § 16 stk. 4-9 og stk. 12 
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Et stærkt argument for skattefrihed på personalepleje er, at det typisk er svært at henføre et eksakt beløb til 

den enkelte medarbejder.  

 

Hverken SKAT, Skatterådet eller Skatteministeriet har fastsat en beløbsgrænse for, hvad der anses som 

værende ”Uden væsentlig økonomisk værdi”. Den juridiske holdning til hvad der anses som værende ”Uden 

væsentlig økonomisk værdi”, ændres i takt med den generelle samfundsopfattelse og økonomiske udvikling. 

 

For at der er tale om skattefritagelse, skal personaleplejen ”Være til rådighed på arbejdspladsen”. Det 

betyder, at hvis en virksomhed etablerer et motionsrum, som alle medarbejdere frit kan benytte, er 

benyttelsen skattefri for medarbejderne. Hvis virksomheden derimod betalte for, at alle medarbejderne kunne 

benytte det lokale fitnesscenter, er der ikke længere tale om, at ”Være til rådighed på arbejdspladsen”, og 

derfor bliver medarbejderne skattepligtige heraf. 

 

For at der kan være tale om ”Almindelige personalepleje” henvises der til, at personaleplejen skal være 

tilgængelig for alle medarbejderne. Et sundhedstjek til virksomhedens seniormedarbejdere er derfor 

skattepligtigt for seniormedarbejderne, hvorimod hvis virksomheden tilbyder alle sine medarbejdere et 

sundhedstjek, vil det være skattefrit for alle medarbejderne.  

 

Personalepleje som er skattefrit for medarbejderen, er f.eks. de fleste firmaarrangementer
23

 samt kaffe-, the-, 

frugt- og kantineordninger. 

 

2.5.4. Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 

Arbejdsrelaterede personalegoder er skattefrie for medarbejderen, såfremt den samlede værdi af de 

arbejdsrelaterede personalegoder ikke overstiger 5.700 kr.
24

. Hvis den ansatte har flere ansættelsesforhold, 

skal den samlede værdi af de arbejdsrelaterede personalegoder fra samtlige ansættelsesforhold indgå i 

beregningen for bagatelgrænsen. Der er ikke en bagatelgrænse på 5.700 kr. pr. arbejdsgiver. 

 

Såfremt bagatelgrænsen overskrides, bliver medarbejderen skattepligtig af det fulde beløb, og ikke kun af 

den del som overstiger bagatelgrænsebeløbet. 

 

For at et personalegode medregnes under bagatelgrænsen skal personalegodet i overvejende grad være stillet 

til rådighed for medarbejderens udførelse af arbejdet.  

 

De personalegoder som er skattefrie, f.eks. kaffe, the og frugt, og de personalegoder som er skattepligtige, 

f.eks. fri telefon og fri bil, samt personalegoder som har overvejende karakter af privat formål, f.eks. 

medlemskaber til fitness, børnepasning i forbindelse med overarbejde og livmoderhalskræftvaccination, 

medregnes ikke under bagatelgrænsen
25

. 

                                                                                                                                                                                                 
22

 Den juridiske vejledning – C.A.5.1.5 Personaleplejefritagelsen 
23

 Se Kapitel 3. 
24

 2015 niveau - reguleres årligt efter PSL § 20.  
25

 Publikation ”Personalegoder 2015”, udgivet af RevisorGruppen Danmark, 2015 
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Såfremt bagatelgrænsen overskrides påhviler indberetningspligten af det fulde beløb den ansatte og ikke 

arbejdsgiveren. 

 

Arbejdsgiverrelaterede personalegoder som medregnes under bagatelgrænsen omfatter blandt andet: 

 Arbejdsgiver betalt kørekort. 

 Avis til brug for arbejdet. 

 Kost ved overarbejde 

 Beklædning betalt og ønsket af arbejdsgiver. 

 Vareprøver af virksomhedens produkter 

 

2.5.5. Bagatelgrænse for mindre personalegoder 

De fleste virksomheder har et ønske om at kunne vise deres medarbejdere en påskønnelse uden, at det har en 

skattemæssig konsekvens for medarbejderen, dette er et af argumenterne for en bagatelgrænse for mindre 

personalegoder. 

 

De mindre personalegoder er kun skattepligtige såfremt bagatelgrænsen på 1.100 kr.
26

 overskrides, de mindre 

personalegoder værdiansættes som den objektive markedsværdi i henhold til LL § 16.  

 

I beregningen af om bagatelgrænsen er overskredet, skal der tages højde for særreglen for årets julegave. For 

julegave gælder, at en julegave altid er skattefri, såfremt den objektive markedsværdi maksimalt udgør 800 

kr.
27

. Værdien af en julegave bliver først skattepligtig for medarbejder, når både bagatelgrænsen er 

overskredet og værdien af julegaven udgør mere end 800 kr. 

 

Hvis en ansat har flere ansættelsesforhold, og derved modtager flere julegaver, er julegaverne skattefrie, 

såfremt den enkelte julegave modtaget fra hver arbejdsgiver ikke overstiger 800 kr. 

 

De personalegoder som er skattefrie f.eks. kaffe, the og frugt, og de personalegoder som er skattepligtige 

f.eks. fri telefon og fri bil, og de personalegoder som er omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede 

personalegoder f.eks. kost ved overarbejde og vareprøver fra virksomheden, samt personalegoder som har 

overvejende karakter af privat formål f.eks. medlemskaber til fitness, børnepasning i forbindelse med 

overarbejde og livmoderhalskræftvaccination, medregnes ikke under bagatelgrænsen
28

. Derimod medregnes 

f.eks. vin, blomster, julegave og skattepligtige firmaarrangementer. 

 

Nedenfor er givet 6 eksempler på hvordan, det skattepligtige beløb skal beregnes i forskellige situationer, 

blomster, vin og chokolade m.m. er i udregningerne betegnet som ”andre smågaver”. 

 

 

 

 

                                                           
26

 2015 niveau - reguleres årligt efter PSL § 20. 
27

 2015 niveau - reguleres årligt efter PSL § 20. 
28

 Publikation ”Personalegoder 2015”, udgivet af RevisorGruppen Danmark, 2015 



HD R - Afgangsprojekt  Jesper Salomonsen 
Beskatning af personalegoder   

Side 19 af 79 
 

*Udregningerne er egne beregninger udarbejdet til brug for dette afgangsprojekt. 

Udregning 1   Udregning 2 

Andre smågaver  kr.     300    Andre smågaver  kr.     400  

Julegave  kr.     800    Julegave  kr.     800  

Total  kr. 1.100    Total  kr. 1.200  

Skattepligtigt beløb  kr.        -      Skattepligtigt beløb  kr.     400  

          

Udregning 3   Udregning 4 

Andre smågaver  kr.     300    Andre smågaver  kr.        -    

Julegave  kr.     900    Julegave  kr.     900  

Total  kr. 1.200    Total  kr.     900  

Skattepligtigt beløb  kr. 1.200    Skattepligtigt beløb  kr.        -    

          

Udregning 5   Udregning 6 

Andre smågaver  kr.        -      Andre smågaver  kr.     300  

Julegave 1  kr.     700    Julegave 1  kr.     700  

Julegave 2  kr.     800    Julegave 2  kr.     900  

Total  kr. 1.800    Total  kr. 1.900  

Skattepligtigt beløb  kr.        -      Skattepligtigt beløb  kr. 1.200  

 

 

Udregning 1: 

Bagatelgrænsen er ikke overskredet, derfor er totalen skattefri. 

 

Udregning 2: 

Bagatelgrænsen er overskredet, men julegaven overstiger ikke de 800 kr., derfor skal julegaven ikke 

medregnes i det skattepligtige beløb. 

 

Udregning 3: 

Bagatelgrænsen er overskredet, og julegaven overstiger de 800 kr., derfor er totalen skattepligtig. 

 

Udregning 4: 

Julegaven overstiger de 800 kr., men bagatelgrænsen er ikke overskredet, derfor er totalen skattefri. 

 

Udregning 5: 

Bagatelgrænsen er overskredet, men de 2 julegaver overstiger ikke enkeltvis de 800 kr., derfor er totalen 

skattefri. 

 

Udregning 6: 

Bagatelgrænsen er overskredet, men kun den ene af julegaverne overstiger ikke enkeltvis de 800 kr., derfor 

holdes julegave 1 ud af det skattepligtige beløb. 
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Mindre personalegoder som medregnes under bagatelgrænsen omfatter blandt andet: 

 Blomster 

 Vin og chokolade 

 Julegave 

 Nogle firmaarrangementer 

 

Såfremt bagatelgrænsen overskrides, påhviler indberetningspligten af det skattepligtige beløb den ansatte og 

ikke arbejdsgiveren. 

 

2.5.6. Egenbetaling 

Såfremt medarbejderen yder en egenbetaling af beskattede midler, reduceres den skattepligtige værdi af det 

pågældende personalegode med tilsvarende beløb som hovedregel. 

 

Med ”Beskattede midler” forstås at medarbejderen enten kan få et træk i sin nettoløn eller indbetale beløbet 

til arbejdsgiveren. En reducering i bruttolønnen anses ikke som værende en egenbetaling, og derfor reduceres 

det skattepligtige beløb herved ikke. 

 

2.6. Delkonklusion 

I Danmark får den enkelte medarbejders viden større og større betydning for virksomhederne, derfor er der et 

øget fokus på fastholdelse af medarbejdere og rekruttering af nye medarbejdere. I Danmark er der aftale 

frihed, hvorfor arbejdsgiver og arbejdstager frit kan aftale aflønningen for en ydet arbejdsindsats. Dette gør, 

at parterne f.eks. kan indgå en fleksibel lønpakke bestående af en bruttoløn og nogle personalegoder. 

 

Lovmæssigt er der ingen definition på et personalgode, men i daglig tale forstås begrebet som naturalier, der 

gives til en medarbejder, som modydelse for sin arbejdsindsat givet i et ansættelsesforhold. For at der er tale 

om et personalegode, skal godet have et privatforbrugsformål for medarbejderen. For medarbejderen udgør 

personalegodet en formueforøgelse i form af enten sparet privatforbrug eller vederlagsfri brug af sin 

arbejdsgiveres ejendel, derfor er personalegodet også som udgangspunkt skattepligtigt i henhold til SL § 4. 

 

Hovedreglen for værdiansættelse af personalegodet er den objektive markedsværdi. For nogle 

personalegoder kan det være vanskeligt at opgøre den eksakte værdi af personalegodet pr. medarbejder, og 

for at undgå en byrde hos arbejdstageren, hvorpå indberetningspligten påhviler, og for at lette det 

administrative arbejde hos skattevæsenet i forbindelse med kontrol af skattepligtige beløb, er personalegoder 

blevet skattemæssigt opdelt i kategorier.  

 

Kategoriseringen gør, at nogle personalegoder er skattepligtige efter den objektive markedsværdi, andre er 

skattepligtige efter fastsatte standardsatser og nogle personalegoder er skattefrie. 

 

Ydermere er der i lovgivningen fastsat nogle bagatelgrænser for henholdsvis arbejdsrelaterede 

personalegoder og for mindre personalegoder. 
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Arbejdsgiver skal indberette de skattepligtige personalegoder, men hvis bagatelgrænserne overskrides, 

påhviler indberetningspligten arbejdstageren. Dette betyder, at arbejdstageren har det juridiske ansvar for at 

indberette sit skattepligtige beløb, og arbejdstageren kan derfor blive straffet, hvis der ikke indberettes 

korrekt.  

 

Arbejdstageren skal derfor først og fremmest holde styr på, hvilke personalegoder vedkommende har 

modtaget i løbet af året, for herefter at indsamle den skattemæssige værdi af personalegoderne. Bagefter skal 

den skattepligtige værdi beregnes i henhold til bagatelgrænserne, og til sidst skal det skattepligtige beløb 

indberettes, såfremt beløbet overstiger de fastsatte bagatelgrænser. 

 

Det er en omfattende proces for en gennemsnitlig arbejdstager, som givetvis hverken har den juridiske eller 

økonomiske viden herom. Derfor må det antages, at staten årligt mister et uvist skatteprovenu som følge af 

manglende indberetning fra arbejdstagerne.  
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3. Bruttotrækordning 

3.1. Indledning 

Når en arbejdstager indgår en aftale med sin arbejdsgiver om at finansiere et personalgode mod en nedgang i 

sin kontantløn eller andre løndele, kaldes det i dagligtale en bruttotrækordning. Juridisk betegnes en sådan 

aftale som en lønomlægning, som er mere dækkende end det tidligere juridiske begreb, 

”kontantlønsnedgang”
 29

. 

 

Arbejdsgiveren er interesseret i sin totale udgift til personaleomkostninger, men er reelt ikke interesseret i 

sammensætningen af de forskellige personaleomkostningers typer.  

 

Arbejdstageren kan, modsat arbejdsgiveren, have en stor interesse i hvordan sin lønpakke er sammensat. Idet 

der i Danmark som udgangspunkt er aftalefrihed, kan arbejdstagerens lønpakke sammensættes som en 

fleksibel lønpakke bestående af en kontantløn og personalegoder. Den fleksible lønpakke gør at 

arbejdstageren kan sammensætte sin lønpakke således, at den i visse tilfælde kan give arbejdstageren en 

skattebesparelse i forhold til, hvis arbejdstageren havde fået hele lønnen som kontantløn.  

 

Selvom arbejdstageren har indgået en aftale om en bruttotrækordning, er arbejdstageren forsat skattepligtigt 

af personalegodet. Derfor er en bruttotrækordning kun skattemæssig interessant for arbejdstageren, såfremt 

personalegodets skattemæssige værdi er lavere end den objektive markedsværdi, idet der således vil ske en 

skattebesparelse for arbejdstageren. 

 

Formålet med kapitlet er at analysere hvilke betingelser der skal opfyldes for, at en lønmodtager lovligt kan 

skatteoptimere sin lønpakke via en bruttotrækordning. 

 

3.2. Betingelser 

SKAT har til opgave at vurdere om en bruttotrækordning er gyldig, eller om den strider imod de 

skatteretslige regler eller retspraksissen på området. Til vurdering heraf har SKAT opstillet tre generelle 

krav, samt at der for visse personalegoder gælder nogle yderligere specifikke regler. 

 

3.2.1. Specifikke betingelser 

Først og fremmest skal de generelle regler være overholdt, derefter er der som nævnt for visse 

personalegoder nogle specifikke regler, der skal være opfyldt for, at aftalen herfor kan være gyldig. 

 

Nogle personalegoder er skattefrie og nogle er først skattepligtige når en bagatelgrænse overskrides. 

Vurderingen af disse specifikke regler kan blive påvirket, såfremt der foreligger en aftale om lønnedgang. 

 

3.2.1.1. Personaleplejefritagelsen 

Som beskrevet i afsnit 2.5.3 er nogle personalegoder omfattet af reglerne for almindelig personalepleje og 

deraf skattefrie for medarbejderen. 

                                                           
29

 Den juridiske vejledning – C.A.5.1.7.1 Grundlæggende om lønomlægning 
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Et af kravene for at personalegodet indgår i personaleplejefritagelsen er, at godet skal være stillet til rådighed 

som ”led i den almindelige personalepleje”. Hvis en medarbejder indgår en gyldig aftale om en lønnedgang 

for at få stillet godet til rådighed, vil kravet om ”led i den almindelige personalepleje” ikke længere være 

opfyldt, idet finansieringen af personalegodet nu helt eller delvis påhviler medarbejderen. 

 

Eksempel 1
30

: 

En virksomhed indkøber en kaffemaskine, som alle medarbejderne frit kan benytte. Denne kaffeordning 

opfylder kravene til personaleplejefritagelsen beskrevet i afsnit 2.5.3. 

Indgår virksomheden og deres medarbejdere en gyldig aftale om en lønnedgang for at stille kaffemaskinen til 

rådighed, vil kaffeordningen ikke længere opfylde kravet om ”led i den almindelige personalepleje”, og 

derfor er kaffeordningen ikke skattefri men derimod skattepligtig for medarbejderne. 

 

3.2.1.2. Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 

Som beskrevet i afsnit 2.5.4. indgår nogle personalegoder under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede 

personalegoder, og deraf først skattepligtig for medarbejderen, når bagatelgrænsen overskrides. 

 

For at et personalegode kan indgå under bagatelgrænsen, skal godet ”i overvejende grad være stillet til 

rådighed for arbejdets udførsel”. Hvis en medarbejder vælger at finansiere et gode ved en gyldig aftale om 

lønnedgang, taler det for at godet ikke ”i overvejende grad er stillet til rådighed for arbejdets udførsel”, men 

derimod mere til privatbenyttelse, og derfor indgår godet ikke længere under bagatelgrænsen, og bliver 

derved skattepligtigt for medarbejderen. 

 

Eksempel 2
31

: 

En investeringsvirksomhed vælger at abonnere på Børsen, således at medarbejderne dagligt på kontoret kan 

læse relevante artikler. Avisordningen opfylder kravene beskrevet i afsnit 2.5.4. og er kun skattepligtigt for 

medarbejderen, såfremt bagatelgrænsen overskrides. 

 

Vælger investeringsvirksomheden og deres medarbejdere, at indgå en gyldig aftale om en lønnedgang for at 

Børsen dagligt bliver leveret på arbejdspladsen, vil det tale for, at avisordningen mere har karakter af privat 

formål, end decideret arbejdsrelateret. Avisordningen indgår derfor ikke længere under bagatelgrænsen, og 

bliver derfor skattepligtig for medarbejderne. 
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 Egen tilskrivning 
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 Egen tilskrivning 
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3.2.2. Generelle betingelser 

For at SKAT kan ansætte en lønmodtagers skattebetaling korrekt, har SKAT opstillet tre generelle krav, som 

skal opfyldes, for at en bruttotrækordning er gyldig. Kravene er som følger
32

 og vil blive uddybet i de 

kommende afsnit. 

 

 Aftalen om lønomlægning skal være civilretlig gyldig. 

 Aftaletidspunktet for ændringen af lønnens sammensætning skal ske før, medarbejderen får ret til 

lønnen
33

. 

 Lønomlægningen skal være en reel ændring af lønnens sammensætning, og må ikke være betaling 

for et rent privat gode med beskattede midler. 

 

De tre generelle krav skal alle være opfyldt for at en aftale om en lønsammensætning er gyldig. En 

omlægning af lønnens sammensætning kan ske ved at
34

: 

 

 Godet finansieres ved en nedgang i kontantlønnen i et fortsat ansættelsesforhold. 

 Godet finansieres ved tilbageholdenhed med forhøjelse af kontantlønnen i et fortsat 

ansættelsesforhold 

 En særlig del af lønnen ændres til en løn i goder i et fortsat ansættelsesforhold 

 Ved fastlæggelse af lønnens sammensætning ved nyansættelse. 

 

Ved fastlæggelse af en nyansat medarbejdes lønsammensætning sker der reelt ikke en lønomlægning, men de 

generelle regler skal forsat overholdes, såfremt der i lønsammensætningen sker et bruttotræk mod, at der 

stilles et gode til rådighed. Ofte sker en lønomlægning ved en nedgang i medarbejderens kontantløn, men en 

lønomlægning kan også ske ved en nedgang i medarbejderens bonus eller pension, eller ved at 

medarbejderen i stedet for en forhøjelse af kontantlønnen modtager et gode, de tre krav skal blot i hvert af 

tilfældene være opfyldt.    

 

3.2.2.1. Civilretlig gyldighed 

Skatteretten tager som hovedregel udgangspunkt i civilretten, derfor er det et krav, at en lønomlægning ikke 

må være i strid med civilretten. Civilretten betegner de regler, som regulerer de private aftaler, såsom love og 

overenskomster
35

. At lønomlægningen er civilretlig gyldig betyder derfor, at lønomlægningen er gældende 

for både arbejdsgiver og arbejdstager.  

 

En aftale om lønomlægning tager udgangspunkt i, at der er aftalefrihed, dog kan aftalefriheden være 

begrænset af overenskomster, lokalaftaler, love, bekendtgørelser og de faktiske forhold, derfor bør en 

vurdering af, om en aftale er civilretlig gyldig også tage stilling til disse forhold.   

 

                                                           
32

 Den juridiske vejledning – C.A.5.1.7.1 Grundlæggende om lønomlægning 
33

 Retserhvervelsesprincippet i SL § 4 
34

 Den juridiske vejledning – C.A.5.1.7.1 Grundlæggende om lønomlægning 
35

 Den juridiske vejledning – C.A.5.1.7.2 Om betingelse 1 - civilretlig gyldighed 
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I Danmark er en stor del af arbejdsmarkeds lønaftaler reguleret igennem overenskomster og herefter 

lokalaftaler. Når der indgås en aftale om lønomlægningen, bør det derfor vurderes om aftalen falder udenfor 

rammerne af de gældende overenskomster og lokalaftaler, idet aftalen deraf vil være ugyldig hvis den indgås.  

 

At aftalen skal være civilretlig gyldig ændres ikke ved, at man er ansat på en kollektiv overenskomst fremfor 

en individuel overenskomst eller omvendt.  

 

Ligeledes kan aftalen være ugyldig hvis den falder udenfor de lovgivningsmæssige forhold, dette kan f.eks. 

ske, hvis lovgivningen begrænser forhandlingskompetencerne, som det skete i SKM2009.419.SR, hvor to 

aftenskolelære ønskede en lønomlægning, men de havde, som følge af BEK nr. 353 af 15/5-2003, ingen 

forhandlingskompetencer til at ændre deres lønsammensætning.  

 

For at aftalen kan være civilretlig gyldig er det afgørende, at indholdet af aftalen kan dokumenteres. I 

ansættelsesbevisloven fastslås det, at en ansættelseskontrakt og tilhørende tillæg skal være skriftlige, og idet 

en aftale om en lønomlægning vil være et tillæg til ansættelseskontrakten, skal aftalen også være skriftlig, og 

derved vil dokumentations kravet for civilretlig gyldighed opfyldt. 

 

3.2.2.2. Fremadrettet ordning 

En lønmodtagers skattepligt sker ved retserhvervelsen
36

, hvilket betyder, at en lønmodtager ikke 

skattemæssigt må ændre på sammensætningen af sin løn, efter lønmodtageren har erhvervet sig ret til lønnen. 

Tidspunktet for lønomlægningen skal derfor ligge før lønmodtagerens ret til sammensætningen, ellers er 

retserhvervelsestidspunktet i SL § 4 ikke opfyldt, og derved bliver aftalen ugyldig. 

 

I en vurdering af om aftaletidspunktet ligger før retserhvervelsestidspunktet, skal det først defineres hvad der 

menes med aftaletidspunkt. I den juridiske vejledning fremgår definition som, ”Tidspunktet hvor der er 

indgået en bindende aftale”
37

. Herefter skal der ske en vurdering af, hvornår retserhvervelsestidspunktet 

indtraf. det er ofte i forbindelse hermed,  at der sker en tvivl, og derved et retsligt skattemæssigt efterspil. 

 

Eksempel 13
38

: 

Det forudsættes at alle øvrige forhold for indgåelsen er gyldige, således at eksemplet blot er et spørgsmål om 

aftaletidspunktet ligger før retserhvervelsestidspunktet.  

 

En medarbejder er ansat med en fleksibel lønpakke, som lønmæssigt er sammensat af en kontantløn og en 

bonus. På den årlige lønsamtale i august ønsker medarbejderen at indgå en aftale om lønomlægning således, 

at der stilles et gode til rådighed mod en nedgang i sin bonus.  

 

Tvivlen forekommer i forbindelse med, hvornår medarbejderen erhverver sig ret til sin bonus. Det fremgår af 

funktionærlovens § 17 a., at der løbende bliver erhvervet ret til bonus.  

 

                                                           
36

 SL § 4 
37

 Den juridiske vejledning – C.A.5.1.7.3 Om betingelse 2 - Kun fremadrettede ordninger 
38

 Egen tilskrivning 
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Medarbejderen kan derfor ikke indgå en gyldig aftale om en lønomlægning af sin bonus i det indeværende 

indkomstår, idet retserhvervelsestidspunktet for bonussen sker ved indkomstårets start, som ligger før 

lønsamtalen (aftaletidspunktet)
39

. 

 

Medarbejderen har derimod mulighed for at lave en aftale om lønomlægning med start fra næste 

indkomstsår, idet aftaletidspunktet nu ligger før retserhvervelsestidspunktet for næste års bonus.  

 

Såfremt en aftale indgås selvom retserhvervelsestidspunktet ligger før aftaletidspunktet bliver lønmodtageren 

skattepligtigt af den nedgang i kontantlønnen, hvor der er sket en ugyldig modregning
40

. 

 

3.2.2.3. Reel ændring af lønnens sammensætning 

Ved finansiering af et gode med en nedgang i kontantlønnen er det et krav, at der er tale om en reel 

omlægningen af lønnen, og ikke tale om at et privat gode bliver finansieret med ubeskattede midler, idet 

staten herved mister et skatteprovenu.  

 

Når en lønomlægning skal vurderes om aftalen reelt er en ændring af lønsammensætningen, eller en 

finansiering af et privat gode med ubeskattede midler, bør vurderingen tage stilling til følgende aspekter
41

: 

 

 Er godet stillet til rådighed af arbejdsgiveren 

 Er lønnedgangen uafhængig af eventuelt varierende udgifter 

 Hvor lang tid varer lønnedgangen 

 Fremgår ændringer i lønnen som et fradrag på lønsedlen 

 

De fire aspekter har indirekte sammenhæng, og en opdeling i de fire aspekter er blot for, at operationalisere 

den endelige vurdering af, om der er tale om en reel ændring af lønnens sammensætning, eller om der er tale 

om en finansiering af et privat gode med ubeskattede midler.  

 

3.2.2.3.1. Stillet til rådighed af arbejdsgiveren 

Det er et krav, at godet bliver stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Hvis andre end arbejdsgiveren stiller 

godet til rådighed for arbejdstageren, betragtes godet som et privat gode, og hvis der er indgået en aftale om 

lønnedgang i kontantlønnen, er der tale om et privat gode finansieret med ubeskattede midler. 

 

Ofte sker der en tvivl når et gode udbydes af tredjepart. Hvis godet udbydes af tredjepart skal der ses på, 

hvem der er kontrakts part og deraf forpligtet af kontraktens indhold overfor tredjepart.  

 

I vurderingen af hvem der er forpligtet, kan der ses på hvor stor indflydelse arbejdstageren har på aftalen om 

godet. Har arbejdstager i overvejende grad indflydelse på aftalen, taler det for, at arbejdstageren er kontrakts 

part. Hvem der er forpligtet kan også indikeres ud fra, hvad der sker ved ændringer i aftaleperioden og ved 

aftalens ophør. Hvis ejerskabet af godet overgår til arbejdstageren ved aftalens ophør, taler det for, at 
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 SKM2208.176.SR 
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 Den juridiske vejledning – C.A.5.1.7.3 Om betingelse 2 - Kun fremadrettede ordninger 
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 Den juridiske vejledning – C.A.5.1.7.4 Om betingelse 3 - Reel ændring af lønnes sammensætning 
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arbejdstageren er den forpligtede og det peger i retningen af, at der tale om et privat gode, finansieret ved en 

nedgang i kontantlønnen. 

 

Eksempel 3
42

: 

En arbejdstager har med sin arbejdsgiver indgået en gyldig aftale om en lønnedgang i sin kontante løn mod, 

at der bliver stillet et gode i form af en internetforbindelse til rådighed for medarbejderen. Efter seks 

måneder ændrer udbyderen af internetforbindelsen den månedlige pris.  

 

Hvis arbejdsgiveren reguler arbejdstagerens lønnedgang, så den passer med prisændringen fra udbyderen, 

taler det for, at godet ikke er stillet til rådighed af arbejdsgiveren, og aftalen vil derfor ikke længere være 

gyldig, og arbejdstageren bliver skattepligtig. 

 

Hvis arbejdsgiver derimod ikke regulerer medarbejderens lønnedgang, men lader aftalen forløbe som aftalt, 

taler det stærkt for, at godet er stillet til rådighed af arbejdsgiveren, og aftalen er derfor forsat gyldig, og 

udløser ikke skattepligt for arbejdstageren.    

 

Det har ingen betydning for aftalens gyldighed, om prisændringen er en forhøjelse eller reducering. 

 

For videreuddannelse er det typisk arbejdstageren, der er kontrakts part med uddannelsesstedet, der er derfor 

efter retspraksis taget hensyn til, at arbejdstageren ved goder relateret til videreuddannelse, godt må være 

kontrakts part, uden at det i sig selv, udløser en skattepligt, dog er det et krav, at medarbejderen er frataget 

retten til at kunne disponere penge til betaling af uddannelsen
43

.   

 

3.2.2.3.2. Uafhængig af varierende udgifter 

Om lønnedgangen er uafhængig af eventuelle varierede udgifter betyder, om den reelle lønnedgang, 

reguleres i takt med arbejdstagerens variable forbrug af godet. Om aftalen er gyldig afhænger ikke af, om 

forbruget af godet er variabelt, men derimod om det variable forbrug afspejles i arbejdstagerens lønnedgang, 

ligesom det blev gennemgået i eksempel 3 i afsnit 3.2.2.3.1. 

For mange goder er der ikke varierende udgifter, hvorfor det ofte ikke har betydning at vurdere dette aspekt 

af aftalens gyldighed. 

 

3.2.2.3.3. Varigheden af lønnedgangen 

En kortvarig lønnedgang taler for, at der reelt ikke er tale om en løngang, men derimod en finansiering af et 

privat gode med ubeskattede midler. Varigheden af en lønnedgang skal som udgangspunkt minimum udgøre 

en lønaftaleperiode, hvilket typisk svarer til 12 måneder.  

 

Varigheden af lønnedgangen hænger sammen med arbejdstagerens mulighed for at træde ind og ud af den 

gældende ordning. Som udgangspunkt betyder det, at arbejdstageren kan træde ind og ud af ordningen på et 

sædvanligt aftaletidspunkt, som regel på tidspunktet for den årlige lønforhandling. 
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 Egen tilskrivning 
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Ved nyansættelser har SKAT accepteret, at en nyansat kan indtræde i en allerede etableret ordning
44

.  

 

3.2.2.3.4. Fradrag på lønsedlen 

En arbejdstagers lønseddel skal beskrive arbejdstagerens faktiske lønforhold.  

Hvis arbejdstagerens lønseddel viser, at der efter indgåelse af en aftale om en lønnedgang i kontantlønnen, 

mod at der stilles et gode til rådighed, sker et fradrag i bruttolønnen, taler det for, at der reelt ikke, er sket en 

ændring af lønmodtagerens lønsammensætning, medmindre arbejdstageren kan dokumentere, at sit retskrav 

på kontantlønnen, er lavere end den opgivet på lønsedlen.  

 

3.3. Beregning af bruttotrækordning 

Som tidligere beskrevet har arbejdstageren kun en skattemæssig fordel, hvis godets skattemæssige værdi er 

lavere end den objektive markedsværdi, eller er helt skattefrit. Nogle personalegoder er skattemæssigt 

værdiansat lavere end den objektive markedsværdi. Det skyldes at personalegoder også anvendes 

erhvervsmæssigt af medarbejderen, hvilket betyder, at der ved skatteansættelsen skal ske et skøn af 

henholdsvis den erhvervsmæssige og private brug. For at lette denne administrative del har 

skattemyndighederne fastsat en skatteværdi
45

 eller skattefritagelse for visse personalegoder. 

 

I nedenstående udregning illustreres den skattemæssige effekt af en lønomlægning fra ren kontantløn til en 

lønsammensætning af både kontantløn og personalegode. 

 

For udregningen forudsættes det, at der er tale om en gyldig aftale om lønomlæggelse, samt at 

arbejdstagerens kontantløn pr. måned for 2014 inden omlæggelse er 65.000 kr. og derved betaler en 

topskattesats
46

 og at lønnedgangen er fastsat til 6.000 kr. 

 

*Udregningen er egen beregning udarbejdet til brug for dette afgangsprojekt. 
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 Den juridiske vejledning – C.A.5.1.7.4 Om betingelse 3 - Reel ændring af lønnes sammensætning 
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 Skematisk værdiansættelse af visse personalegoder jf. LL § 16. 
46

 Publikation ”Skatter og afgifter oversigt 2014”, udgivet af Danmarks Statistik, 2014. 

Eksempel A Eksempel B Eksempel C Eksempel D

Ingen personalegoder Markedsværdi Under markedsværdi Skattefrit

Arbejdsgivers personaleomkostning:

Lønudgift 65.000kr.                           59.000kr.           59.000kr.                         59.000kr.     

Udgift til personalegodet 6.000kr.              6.000kr.                            6.000kr.       

Arbejdsgivers totale personaleomkostning 65.000kr.                           65.000kr.           65.000kr.                         65.000kr.     

Arbejdstagers kontantløn 65.000kr.                           59.000kr.           59.000kr.                         59.000kr.     

Skattemæssig værdi af personalegodet -kr.                                  6.000kr.              3.000kr.                            -kr.            

Beskatningsgrundlag 65.000kr.                           65.000kr.           62.000kr.                         59.000kr.     

Skattesats 56,2 % -36.530kr.                         -36.530kr.          -34.844kr.                        -33.158kr.   

Nettoløn 28.470kr.                           22.470kr.           24.156kr.                         25.842kr.     

Værdi af personalegodet -kr.                                  6.000kr.              6.000kr.                            6.000kr.       

Til rådighed for arbejdstager 28.470kr.                           28.470kr.           30.156kr.                         31.842kr.     

Udregning 7
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Eksempel A: 

Arbejdstager har en kontantløn på 65.000 kr. og intet personalegode, derfor har arbejdstagerens 

rådighedsbeløb en værdi af 28.470 kr. 

 

Eksempel B: 

Arbejdstageren vælger nu at omlægge en del af sin kontante løn til et gode. Arbejdstagerens kontantløn 

reduceres derfor til 59.000 kr. Godet værdiansættes til den objektive markedsværdi. Her har lønomlægningen 

ingen økonomisk betydning, og arbejdstagerens rådighedsbeløb forsat en værdi af 28.470 kr. 

 

Eksempel C: 

Modsat eksempel B værdiansættes godet nu til under den objektive markedsværdi, hvilket giver et mindre 

beskatningsgrundlag, og derfor øges værdien af arbejdstagerens rådighedsbeløb til 30.156 kr.  

 

Eksempel D: 

Her er godet skattefrit for arbejdstageren, hvorfor beskatningsgrundlaget er endnu lavere, og værdien af 

arbejdstagerens rådighedsbeløb øges til 31.842 kr. 

 

Udregningen viser, at når et personalegode skattemæssigt værdiansættes lavere end den objektive 

markedsværdi, kan arbejdstageren optimere sin skattebetaling ved at omlægge en del af sin kontante løn mod 

at få stillet et gode til rådighed, og derved øge sin samlede nettoværdi. Selvfølgelig med antagelse af at 

kravene i ovenstående afsnit overholdes, så aftalen om en bruttotrækordning er gyldig. 

 

3.4. Overvejelser inden anvendelse 

Inden arbejdstager og arbejdsgiver udarbejder en gyldig bruttotrækordning, bør de hver især foretage nogle 

overvejelser, og vurdere konsekvenserne af indgåelsen. En bruttotrækordning er ikke ensbetydende med at 

arbejdstageren altid vil opnå en skattebesparelse, ligesom der for arbejdsgiveren også kan være nogle 

omkostninger forbundet med bruttotrækordningen. 

 

Arbejdsgiver bør som minimum overveje følgende: 

 Følge omkostningerne til administration  

 Omkostningerne ved et varieret forbrug 

 Indflydelse på medarbejdertilfredsheden 

 

Arbejdstager bør som minimum overveje følgende: 

 Skattebegunstigelsen (En afvejning af et naturalie fremfor kontantløn/Pensionsindbetaling) 

 Interessen for det specifikke personalegode 

 Andre alternativer (Ved forsikringer kan der være en økonomisk fordel ved samle alle familiens 

forsikringer ét sted) 

 Bindingsperioden 
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3.5. Delkonklusion 

For at en bruttotrækordning er gyldig, er der først og fremmest nogle generelle regler som skal overholdes, 

derefter er der yderligere, for visse personalegoder, nogle specifikke regler.  

 

De generelle krav som skal være opfyldt, er som følger: 

 Aftalen skal være civilretlig gyldig 

 Aftaletidspunktet skal ligge før retserhvervelsestidspunktet 

 Der skal foreligge dokumentation for en reel ændring i den fremadrettede løn 

 

For at de generelle krav kan være opfyldt, skal følgende også være opfyldt: 

 Aftalen skal som udgangspunkt løbe over en hel lønaftaleperiode (Som hovedregel 12 måneder) 

 Ind- og udtræden af aftalen skal ske på sædvanligt aftaletidspunkt  

 Lovgivning, overenskomster og lokalaftaler skal kunne rumme aftalen 

 Godet skal stilles til rådighed af arbejdsgiveren (Undtagelser ved f.eks. uddannelse) 

 

Det er vigtigt at bruttotrækordningen er en reel ændring af lønnens sammensætning og ikke en betaling for et 

rent privat gode med ubeskattede midler. 

 

Udregningen i afsnit 3.3 viser, at det er muligt for en arbejdstager at opnå en skattebesparelse ved at 

omlægge en del af sin kontante løn mod at få stillet et gode til rådighed. Skattemæssigt er godet kun relevant 

når den skattemæssige værdi af godet enten værdiansættes lavere end den objektive markedsværdi eller er 

skattefri. 

 

Idet skattemyndighederne i flere omgange har ændret reglerne for bruttotrækordninger og vægten af de krav 

der stilles til vurdering af lovligheden for en bruttotrækordning, bør en arbejdsgiver ikke tage udgangspunkt i 

tidligere afgørelser uden først at vægte afgørelsen på ny, såfremt arbejdsgiveren ønsker at tilbyde en 

bruttotrækordning med udgangspunkt i tidligere afgørelser. 

 

Inden indgåelse af en bruttotrækordning bør arbejdstager som minimum vægte følgeomkostningerne ved 

ordningen, og hvilken indflydelse ordningen vil have på medarbejdertilfredsheden.  

 

Arbejdstageren bør overveje hvor interessant godet er, godet bør både have privat og erhvervsmæssig 

interesse for arbejdstageren, ligeledes bør arbejdstageren også overveje bindingsperioden og om der er andre 

alternativer til godet. 
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4. Firmaarrangementer 

4.1. Indledning 

De fleste virksomheder afholder firmaarrangementer, hvor arbejdsgiveren dækker alle udgifterne. Nogle 

gange er ægtefæller og børn også inviteret med, og firmaarrangementerne kan afholdes både i virksomhedens 

egne lokaler eller på restauranter, hoteller og konferencecentre mv.  

 

Firmaarrangementer kan være af privat karakter eller de kan være firmarelateret. Begrebet dækker blandt 

andet julefrokoster, faglige kurser, receptioner og sommerfester.  

 

Firmaarrangementer kan opdeles i følgende tre kategorier: 

 Receptioner for medarbejdere 

 Julefrokost, skovture og øvrige firmafester 

 Faglige arrangementer 

 

I afsnit 2.5.3 blev det belyst, at personalepleje som hovedregel er skattefrit for medarbejderne, og 

firmaarrangementer må i ordets forstand, som udgangspunkt, anses for at være firmarelateret og derved være 

skattefri personalepleje. 

 

Formålet med kapitlet er at belyse, hvornår medarbejderen bliver skattepligtig af et arbejdsgiverbetalt 

firmaarrangement. 

 

4.2. Receptioner for medarbejdere 

Medarbejderen er skattepligtig af en arbejdsgiverbetalt reception i henhold til LL § 16, såfremt receptionen 

har karakter af privatformål. 

 

For at kunne vurdere om en reception for en medarbejder er af privat karakter, er det nødvendigt at se på i 

hvilken anledning receptionen afholdes, hvem der er inviteret, samt størrelsesordenen på udgifterne til 

receptionen. 

En væsentlig del af vurderingen lægges på, ”I hvilken anledning arrangementet afholdes”
47

. 

 

Ved reception i anledning af en medarbejders virksomhedsrelaterede mærkedage, bliver medarbejderen 

normalt ikke skattepligtig, heller ikke selvom om ægtefælle og børn deltager i receptionen, dette kunne være 

ved jubilæum eller afsked. 

 

Eksempel 4
48

: 

En medarbejder har 10 års jubilæum, og arbejdsgiveren ønsker at fejre medarbejderen med en reception i 

firmaets kantine, hvor firmaets øvrige medarbejdere deltager. Til receptionen bliver der serveret lagkage, 

sodavand og mousserende vin. 

 

                                                           
47

 Den juridiske vejledning – C.A.5.6.1 Receptioner for medarbejderen 
48

 Egen tilskrivning 
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Anledningen er firmarelateret, deltagerne består af kollegaer, og udgifterne til receptionen er beskedne, 

derfor bliver jubilaren ikke skattepligtig af udgifterne til receptionen. 

 

Eksempel 5
49

: 

En medarbejder fylder 60 år, og arbejdsgiveren ønsker at fejre medarbejderen med en reception i firmaets 

lokaler. De inviterede består af fødselarens kollegaer, forretningsforbindelser og den nærmeste familie. Til 

receptionen bliver der serveret et mindre traktement. 

Anledningen er af privat karakter, men idet receptionen foregår i firmaets egne lokaler og de inviterede i 

overvejende grad er kollegaer og forretningsforbindelser, samt at udgifterne til traktementet er beskedne, 

bliver fødselaren ikke skattepligtig af udgifterne til receptionen.  

 

Eksempel 6
50

: 

En nøglemedarbejder fylder 60 år, og arbejdsgiveren ønsker at fejre medarbejderen med en reception. De 

inviterede består af fødselarens familie samt lederne i firmaet. Til receptionen, som afholdes på et hotel, 

bliver der serveret en treretters menu med tilhørende vinmenu. 

Anledningen er af privat karakter, og idet receptionen finder sted udenfor firmates matrikel, hvor de 

inviterede i overvejende grad er familiemedlemmer og udgifterne til bespisningen er høje, bliver fødselaren 

skattepligtig.  

 

Fødselarens skattepligtige beløb kan ikke opgøres som de eksakte firmabetalte udgifter, receptionen skal 

værdiansættes til den objektive markedsværdi
51

. 

  

4.3. Julefrokost, skovture og øvrige firmafester 

Et arbejdsgiverbetalt arrangement afholdt på arbejdspladsen anses som værende personalepleje, se afsnit 

2.5.3, derfor bliver en medarbejders deltagelse i et arrangement af rimeligt omfang og varighed, hvor 

arbejdsgiveren betaler udgifterne, efter praksis ikke skattepligtigt
52

. 

 

Der skal ske en vurdering af om arrangementet er af rimeligt omfang og varighed for at det kan betragtes 

som værende skattefrit for medarbejderne. Hertil bør der inddrages om arrangementet er et enkeltstående, 

varigheden, udgiftsniveauet, hvem der deltager og hvor det afholdes. 

 

Såfremt medarbejderen yder en egenbetaling til arrangementet, taler det ofte for, at arrangementet er af privat 

karakter. 

 

Om et arbejdsgiverbetalt arrangement er enkeltstående eller blot ét i rækken af mange arrangementer, 

betyder ikke, at en årlig julefrokost eller sommerfest, som er et årligt arrangement, udløser en beskatning for 

medarbejderen (såfremt de øvrige faktorer heller ikke tyder på beskatning). Hvis arbejdsgiveren derimod 

afholder en ugentlig julefrokost hver fredag i november og december, må det ugentlige arrangement anses 

                                                           
49

 Egen tilskrivning 
50

 Egen tilskrivning 
51

 LL § 16, se også afsnit 2.5.1 
52

 Den juridiske vejledning – C.A.5.6.2 Julefrokost, skovture, og øvrige firmafester 
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for værende blot ét i rækken af mange lignende arrangementer, og vil derfor udløse en beskatningspligt for 

medarbejderen. 

 

En acceptabel varighed af et arbejdsgiverbetalt arrangement anses som værende en dag/aften eventuelt med 

overnatning. Hvis arrangementet derimod strækker sig over flere dage med arbejdsgiverbetalte 

overnatninger, taler det for at arrangementet er skattepligtigt for medarbejderen. 

 

Udgiftsniveauet udløser i sig selv ikke en beskatning. Udgiftsniveauet skal blot ses som en indikator for, om 

arrangementet er af typisk karakter for et sådan arrangement. Et firma må gerne afholde deres årlige 

julefrokost på byens dyreste restaurant, uden at det udløser en beskatningspligt for medarbejderne, selvom 

firmaet sikkert kunne finde en løsning, hvor udgiftsniveauet var lavere. 

 

Eventuelle ekstra goder som en arbejdsgiver uddeler i forbindelse med et firmaarrangement, kan udløse en 

beskatningspligt for medarbejderen, hvis disse goder ikke er af naturlig karakter af arrangementet. 

 

En arbejdsgiver må derfor gerne give medarbejderne en firmaløbetrøje til DHL-stafetten, uden at det udløser 

en beskatningspligt
53

. Men hvis arbejdsgiveren uddeler et Rolex-ur til medarbejderne for deltagelse i DHL-

stafetten, vil det udløse en beskatningspligt for medarbejderen, idet et Rolex-ur ikke er i naturligkarakter af 

DHL-stafetten. 

   

Det taler for skattefrihed for medarbejderen, hvis det kun er de ansatte, som deltager i arrangementet. Modsat 

taler det for beskatning, hvis andre end de ansatte deltager i arrangementet. Dog er det naturligt for nogle 

arrangementer, at der kan ske deltagelse af enten familie eller venner til de ansatte. Hvis f.eks. en søn til en 

ansat, deltager i DHL-stafetten for virksomheden, udløser det ikke en beskatningspligt for medarbejderen
54

. 

 

Et arbejdsgiverbetalt arrangements afholdelse skal ske i naturlig forbindelse med arrangementets karakter. 

Afholdes årets julefrokost enten i firmaets egne lokaler eller på en af byens beværtninger, vil det som 

udgangspunkt ikke udløse en beskatningspligt for medarbejderen. Hvis julefrokosten derimod afholdes i et 

andet land og strækker sig over flere dage, taler det for, at det skal udløse en beskatningspligt for 

medarbejderen. 

 

Såfremt en medarbejder er forhindret i at deltage i et arbejdsgiverbetalt arrangement, og derfor af 

arbejdsgiver modtager en anvisning af tilsvarende værdi som arrangementets udgift pr. deltagende 

medarbejder, vil medarbejderen være skattepligtig af værdien af anvisningen
55

 jævnført LL § 16 stk. 1 & 3. 

  

Hvis medarbejderen bliver skattepligtig af et firmabetalt arrangement, skal arrangementet værdiansættes til 

den objektive markedsværdi i henhold til LL § 16, se afsnit 2.5.1.  

 

                                                           
53

 SKM2011.63.SR 
54

 SKM2011.191.SR 
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Hvis et arbejdsgiverbetalt arrangement udløser beskatning for medarbejderen, kan arrangementet være 

omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder i henhold til LL § 16 stk. 3., se afsnit 2.5.5. 

 

4.4. Faglige arrangementer 

Et fagligt arbejdsgiverbetalt arrangement eller teambuilding, anses som værende personalepleje, se afsnit 

2.5.3. Derfor bliver deltagelsen i et fagligt arrangement eller teambuilding som udgangspunkt ikke 

skattepligtigt for medarbejderen, såfremt det faglige indhold er i fokus og ikke er underordnet for 

arrangementet. Arrangementer som anses for værende uden fagligt indhold, udløser skattepligt for de 

deltagende medarbejdere i henhold til LL § 16. 

 

Hvis arbejdsgiveren arrangerer en kursusdag for de ansatte, hvor der kommer en ekstern person og 

underviser i f.eks. de nye skatteregler, vil det faglige indhold være i fokus, og derved ikke udløse en 

beskatningspligt for medarbejderen, selvom der bliver serveret et måltid ved slutningen af kursusdagen. 

 

4.4.1. Teambuilding 

For teambuilding er det ofte mere vanskeligt, at vurdere om der reelt er et fagligt indhold, en vurdering heraf 

bør derfor tage stilling til varigheden af teambuildingen, hvor foregår det og hvilke aktiviteter indgår, samt 

om der er tilknyttet en uddannet teambuildings instruktør. 

 

Teambuilding har typisk karakter af at være et dagsarrangement, eventuelt med overnatning på 

afholdelsesstedet. En stærk indikator for om der er et højt fagligt niveau på teambuildingen er, om der er 

tilknyttet en uddannet teambuildings instruktør. Almindeligvis går teambuilding ud på at bringe deltagerne 

tættere på hinanden, for at lære hinandens grænser, styrker, svagheder mv. at kende, således at deltagerne 

fremover kan få et styrket samarbejde. Derfor bør aktiviteterne på teambuildingen have karakter heraf. 

 

Eksempel 7
56

: 

En virksomhed sender sine ledere ud på et to dags overlevelses arrangement i naturen, hvor de af en 

teambuildings instruktør bliver opdelt i to hold, hvorefter de blandt andet skal bygge en bæredygtig 

tømmerflåde, slå lejer for natten og tilberede medbragt mad over bål. Formålet er at styrke samarbejdet 

mellem lederne på kryds og tværs af virksomhedens afdelinger. 

 

Arrangementet er tilknyttet en teambuildings instruktør, arrangementet er kortvarigt og aktiviteterne er i 

naturligt karakter af arrangementet, derfor bliver medarbejderne ikke skattepligtige heraf. 

 

Eksempel 8
57

: 

En virksomhed sender sine ledere på et fire dags skiarrangement i Østrig, hvor de af skiinstruktøren bliver 

inddelt i to hold, ud fra ledernes skifærdigheder. Lederne bliver indlogeret på et middel hotel, hvor der også 

serveres morgen- og aftensmad for lederne. Formålet er at styrke forholdet mellem lederne. 

                                                           
56

 Egen tilskrivning 
57

 Egen tilskrivning 
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Arrangementet er tilknyttet en skiinstruktør og ikke en uddannet teambuilding instruktør, arrangementet er 

langvarigt og aktiviteterne er i naturligt karakter af arrangementet, dog har skiarrangementet i højere grad 

karakter af et socialt arrangement end et fagligt, derfor bliver medarbejderne skattepligtige af 

skiarrangementet. 

 

4.4.2. Kundepleje 

Arbejdsgiverbetalte arrangementer som afholdes i led med kundepleje, vil nogle gange ikke have karakter af 

et højt fagligt indhold, men derimod mere af privatkarakter. Hvis der ikke er et fagligt indhold, skal 

arrangementet have et forretningsmæssigt islæt for, at medarbejderne ikke bliver skattepligtige af 

arrangementet. 

 

For at vurdere om kundepleje er af privatformål, bør en vurdering inddrage om medarbejderne er forpligtet 

til at deltage, hvor afholdes arrangementet, og hvor langt er arrangementets varighed, og har medarbejderne 

nogle opgaver i forbindelse med arrangementet
58

. 

 

Eksempel 9
59

: 

Et Sjællandsk firma som sælger jagtudstyr, arrangerer for deres 15 største kunder en tur til en Fynsk 

skydeklub. Fra firmaet deltager udover direktøren også en sælger, som har til opgave at fremvise firmaets 

nye rifler inden kunderne kan afprøve dem på skydebanen. Efter skydningen er der fuld forplejning i 

skydeklubbens lokaler. 

 

Medarbejderen bliver ikke skattepligtig af arrangementet, idet medarbejderen er forpligtet til at deltage. 

Arrangementets aktivitet er relevant for firmaet, og medarbejderen har til opgave at fremvise firmaets 

produkter. 

 

Eksempel 10
60

: 

Et københavnsk IT-firma arrangerer for deres 5 største kunder en tredagstur til Bayern, hvor de skal på øl 

brygningskursus i forbindelse med oktober-festivalen. De medarbejdere, som er tilknyttet de 5 kunder, bliver 

tilbudt at deltage på firmaets regning. 

De medarbejdere som deltager bliver skattepligtige af arrangementet, idet de deltager frivilligt, har ingen 

opgaver på turen, og arrangementet har en højere grad af turistmæssig karakter, end at være fagligt firma 

relateret. 

 

Hvis medarbejderen bliver skattepligtig af et firmabetalt arrangement, skal arrangementet værdiansættes til 

den objektive markedsværdi
61

 

 

Hvis et arbejdsgiverbetalt arrangement udløser beskatning for medarbejderen, kan arrangementet være 

omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder
62

. 
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 Den juridiske vejledning – C.A.5.6.3 Faglige arrangementer betalt af arbejdsgiveren 
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 Egen tilskrivning 
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 Egen tilskrivning 
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 Jf.  LL § 16, se afsnit 2.5.1. 
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4.5. Delkonklusion 

Firmaarrangementer kan som udgangspunkt klassificeres som almindelig personalepleje, og er derfor 

skattefrit for medarbejderen. Firmaarrangementer kan opdeles i følgende tre kategorier: 

 

 Receptioner for medarbejdere 

 Julefrokost, skovture og øvrige firmafester 

 Faglige arrangementer 

 

Fælles for kategorierne er, at så længe arrangementet ikke er af privat karakter, så bliver medarbejderen 

heller ikke skattepligtig af deltagelsen i arrangementet. 

 

I en vurdering af om receptioner, som arbejdsgiver holder for medarbejdere, har karakter af privatformål, 

lægges der vægt på i hvilken anledning receptionen afholdes, samt hvem de inviterede er og 

størrelsesordenen på udgifterne ved receptionen.   

 

For julefrokoster, skovture og øvrige firmafester vurderes den private karakter ud fra varigheden af og om 

der er tale om et rimeligt omfang af den type arrangement, samt om arrangementet er et enkeltstående, og om 

udgiftsniveauet er af almindelig størrelse for den type arrangement. 

 

Fordi faglige arrangementer som ofte har et fagligt indhold, vil faglige arrangementer som regel altid være 

firmarelaterede, dog kan det være svært ved teambuilding og kundepleje arrangementer at bedømme det 

faglige indhold.  

 

Ved teambuilding lægges der i vurderingen vægt på, om der er en decideret teambuildings instruktør 

tilknyttet arrangementet samt varigheden, afholdelsen og hvilke aktiviteter som indgår i teambuildingen. 

 

Ved kundepleje skal der enten være et fagligt indhold eller have et islæt af virksomhedsrelateret. Ydermere 

bør der tages stilling til, om medarbejderen deltager frivilligt eller om medarbejderen er forpligtiget til at løse 

opgaver i forbindelse med arrangementet. 

 

Hvis medarbejderen bliver skattepligtig af et firmabetalt arrangement, skal arrangementet værdiansættes til 

den objektive markedsværdi, et skattepligtigt arrangement kan være omfattet af bagatelgrænsen for mindre 

personalegoder.  
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5. Sundhedsydelser 

5.1. Indledning 

Når en medarbejder bliver uarbejdsdygtig som følge af enten sygdom eller arbejdsskade, er dette bekosteligt 

for virksomheden. Derfor er der fra virksomheders side kommet et større fokus på medarbejdernes helbred, 

som er årsag til at flere og flere virksomheder tilbyder deres medarbejdere forebyggelse af sygdomme og 

arbejdsskader. Når en medarbejder rammes af enten sygdom eller af en arbejdsskade, tilbydes der behandling 

for at få medarbejderen hurtigere tilbage på arbejdspladsen.  

 

Sundhedsydelser kan være en generel sygeforsikring, kurser, årlige sundhedstjek mv. Nogle dækker både 

arbejdsrelaterede skader og skader sket i privat regi, det kan derfor være svært at bedømme hvilke som 

udløser skattepligt for medarbejderen, og hvilke der er skattefrie. 

 

Formålet med kapitlet er, at analysere reglerne for hvilke arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser der er 

skattefrie og skattepligtige for medarbejderen. 

 

5.2. Skattepligt 

Selvom en medarbejderens helbred og derved arbejdsevne er af betydning for virksomheden, er 

medarbejderens sundhedstilstand unægtelig en privat sag, og derfor er hovedreglen også, at en 

arbejdsgiverbetalt sundhedsydelse er skattepligtig for medarbejderen
63

.  

 

Lovmæssigt er der 5 undtagelser til hovedreglen, som gør sundhedsydelsen skattefri for medarbejderen, 

dertil kommer, at der med udgangspunkt i undtagelserne er nogle arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser, som 

efter praksis, er skattefrie for medarbejderen. Undtagelserne er som følger og vil blive beskrevet i de næste 

afsnit: 

 

 Arbejdsskader og forebyggelse 

 Lægefagligt begrundet behandling 

 Bagatelgrænsen 

 Personaleplejefritagelsen 

 Bagatelgrænse for mindre personalegoder 

 

Hvis der er tale om at sundhedsydelsen gives i relation til uddannelse eller som kursus, og ikke i overvejende 

grad tjener et privatformål, er sundhedsydelsen skattefri for medarbejderen
64

. 

 

Hvis en arbejdsgiver betaler et løbende abonnement til en generel behandlingsordning, vil lønmodtageren 

kun blive skattepligtig af sin faktiske benyttelse af behandlingsordningen, altså den objektive markedsværdi 

på de konkrete behandlinger lønmodtager benytter
65

. 
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Hvis sundhedsydelsen ikke er omfattet af undtagelserne, skal sundhedsydelsen værdiansættes og beskattes 

efter reglerne i LL § 16. 

 

Hvis sundhedsydelsen er skattepligtig for medarbejderen, påhviler indberetningspligten arbejdsgiveren
66

. 

 

5.3. Arbejdsskader 

For at en arbejdsgiverbetalt behandling- eller forebyggelse af arbejdsskade kan være omfattet af undtagelsen, 

er det en betingelse, at der er et arbejdsrelateret sammenhæng imellem behandlingen eller forebyggelsen, og 

det arbejde som medarbejderen udfører. 

 

Ofte er arbejdsskader fysiske, men også psykiske arbejdsskader er omfattet af skattefriheden, når der kan 

påvises en sammenhæng imellem lidelsen og arbejdet
67

. 

 

5.3.1. Forebyggelse 

En arbejdsgiverbetalt sundhedsydelse er kun skattefri for medarbejderen, hvis der er en arbejdsmæssig 

begrundelse for forebyggelsen. Det kan imidlertid være svært at begrunde, at en sundhedsydelse er 

forebyggende for en arbejdsskade, derfor skal det være defineret hvilke(n) arbejdsskade(r), der forebygges 

mod med den pågældende sundhedsydelse. 

 

I praksis er der ingen krav til, hvor stor sandsynligheden for at medarbejderen får en arbejdsskade skal være 

for, at der er skattefritagelse for en arbejdsgiverbetalt sundhedsydelse, ligeledes er der ingen krav til, at den 

enkelte medarbejder er en del af en risikogruppe.  

 

Eksempel 11
68

: 

For at mindske risikoen for muskel- og ledskader tilbyder virksomheden kontormedarbejderne en ugentlig 

massageordning. Medarbejderne bliver ikke skattepligtige af sundhedsydelsen, idet den er forebyggende mod 

arbejdsskader, relateret til medarbejderens arbejdsudførelse.  

 

Eksempel 12
69

: 

For at styrke medarbejdernes helbred, etablerer virksomheden et mindre fitnesscenter på deres lager, som 

medarbejderne frit kan benytte til styrkelse af deres muskler og kondition. 

 

Medarbejderen bliver ikke skattepligtig af sundhedsydelsen i henhold til reglerne omkring almindelig 

personalepleje
70

. 

 

Hvis virksomheden derimod også tilbyder medarbejderne en arbejdsgiverbetalt personligtræner, som 

medarbejderne kan booke til fastlæggelse af kost- og træningsprogram, vil medarbejderen blive skattepligtig 
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af sundhedsydelsen, idet der hverken er tale om almindelig personalepleje, eller forebyggelse af konkrete 

arbejdsskader. 

 

5.3.2. Behandling  

I modsætning til forebyggelse, er det nemmere at påvise en arbejdsrelateret sammenhæng imellem skaden og 

medarbejderens arbejdsudførelse, når skaden sker. Derved er det også lettere for medarbejderen at blive 

skattefritaget for den efterfølgende arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandling. 

 

Hvis arbejdsskaden er en anerkendt arbejdsskade, eller opfylder kravene til anerkendelse, vil den 

arbejdsgiverbetalte behandling heraf altid være skattefri for medarbejderen.  

5.3.2.1. Krav til anerkendelse
71

  

 Skaden skal være sket i naturlig forbindelse med arbejdets udførelse 

 Skaden skal være sket på grund af arbejdet eller de forhold arbejdet udføres under 

 Der skal foreligge en aftale om arbejdets udførelse 

 

Skattemæssigt er det dog ikke et krav at arbejdsskaden er anerkendt, en medarbejder kan derfor godt blive 

skattefritaget for en arbejdsgiverbetalt behandling af en ikke anerkendt arbejdsskade. 

 

Eksempel 13
72

: 

En kontormedarbejder modtager en arbejdsgiverbetalt behandling for sin museskade. Museskaden kan 

henføres til kontormedarbejderens flere times daglige brug af mus, og derfor bliver medarbejderen ikke 

skattepligtig af behandlingen, selvom museskader ikke er en anerkendt arbejdsskade. 

 

5.3.3. Sundhedsforsikringer 

For at en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring ikke bliver skattepligtig for medarbejderen, må 

sundhedsforsikringen kun indeholde ydelser, der medvirker til forebyggelse eller behandling af 

arbejdsskader. 

 

Såfremt den arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring indeholder ydelser, der medvirker til forebyggelse eller 

behandling af skader sket i privat regi, bliver medarbejderen skattepligtig af hele den arbejdsgiverbetalte 

sundhedsforsikrings præmie, ligeledes som hvis sundhedsforsikring kun indeholdt forebyggelse og 

behandling af skader sket i privatsfæren
73

.  

 

Hvis en medarbejder bliver skattepligtig af en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, som indeholder ydelser 

der er omfattet af LL § 30, skal den del af sundhedsforsikrings præmie som kan henledes hertil, fratrækkes i 

det skattepligtige beløb
74

. 
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Skatteministeriet har udarbejdet et styresignal til præcisering af beskatningsforholdene ved 

sundhedsforsikringer, se bilag 1. 

 

5.4. Lægefagligt begrundet behandling 

Nogle personer lider af et misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler. Under visse vilkår kan 

medarbejderen få skattefrihed for sin behandling, hvis behandlingen er arbejdsgiverbetalt.  

 

Det har ingen betydning for skattefriheden, om virksomheden betaler behandlingsstedet direkte, via 

forsikrings tegning, refusion af medarbejderes betaling eller forsikringspræmie, blot at betalingen i sidste 

ende kan henføres til virksomheden. 

 

Medicinudgifter til behandlingerne er skattefrie for medarbejderen i de første seks måneder fra første 

behandlingsdag
75

. 

 

Såfremt betalingen for behandlingen ikke kan tilbageføres til en arbejdsgiverbetaling, kan lønmodtageren 

ikke selvangive et fradrag for behandlingen
76

. 

 

Hvis betalingen deles imellem lønmodtagerens forsikringsselvskab og arbejdsgiver, vil betalingen ligeledes 

være skattefri for lønmodtageren
77

.   

 

5.4.1. Personer omfattet af LL § 30 

Paragraffen gælder for personer med forbindelse til arbejdsmarkedet, og da der er tale om arbejdsgiverbetalte 

behandlinger, gælder paragraffer derfor også først og fremmest for lønmodtagere, dog kan personer med 

tilknytning til en virksomhed eller til arbejdsmarkedet også være omfattet af paragraffen. 

 

Revisorer, advokater, konsulenter er ligeledes omfattet af skattefriheden, hvis behandlingen sker, hvor der 

foreligger en aftale om ydelse af arbejde. Ligeledes er personer, som er valgt til bestyrelser, råd, 

kommissioner mv. omfattet af paragraffen. Ydermere er medlemmer af fagforeninger, pensionskasser eller 

lignende også omfattet
78

. 

 

5.4.2. Ydelser omfattet af LL § 30 og betingelser for skattefrihed 

Bilag 2 er et overbliksskema over de fem ydelser, som er omfattet af LL § 30, og hvilke betingelser der skal 

være opfyldt for at medarbejderen opnår en skattefrihed af den arbejdsgiverbetalte behandling. De fem 

ydelser er som følger: 

 Behandling for misbrug af medicin, alkohol, eller andre rusmidler 

 Rygeafvænning 

 Medicinudgifter 
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 Forsikring 

 Arbejdsgiverlån til enten behandling eller rygeafvænning 

 

Medarbejderens skattefrihed af arbejdsgiverbetalt rygeafvænnings behandlinger omfatter rådgivning, 

rygeafvænningskursus, terapi og farmakologiske hjælpemidler. 

 

Som nævnt i afsnit 5.4., er de arbejdsgiverbetalte medicinudgifter skattefrie i de første seks måneder fra 

første behandlingsdag. Dog kan medicinudgifterne være skattefrie udover de seks måneder, hvis de gives 

under en indlæggelse på enten et hospital, klinik eller lignende
79

. 

 

Medicinudgifter i forbindelse med rygeafvænning, som f.eks. nikotinpræparater, er ikke omfattet af 

tidsbegrænsningen på de seks måneder
80

. 

 

5.4.2.1. Lægeerklæring 

For at der kan opnås skattefrihed for en behandling af misbrugsproblemer af enten medicin, alkohol eller 

andre rusmidler, skal der forelægge en skriftlig lægeerklæring pålydende, at medarbejderen har behov for 

behandling. Modsat behøves der ikke foreligge en skriftlig lægeerklæring for behandlinger for 

rygeafvænning
81

. 

5.4.2.2. Personalepolitik 

For at der kan opnås skattefrihed, må der ikke ske en forskelsbehandling af de ansatte, derfor er det et krav, 

at alle ansatte tilbydes de samme ydelser på de samme vilkår. Såfremt en del af de ansatte ikke tager imod 

tilbuddet om behandling, er behandlingen forsat skattefri for de af medarbejderne som tager imod 

behandlingen. 

 

Det er en svær vurdering om alle ansatte tilbydes de samme ydelser på ens vilkår, men hvis der foreligger en 

personalehåndbog gældende for alle ansatte, er betingelsen opfyldt. Ved sundhedsforsikringer fremgår det 

normalt af policen, hvem der er omfattet. 

5.4.2.2.1. Begrænsning 

En virksomhed har mulighed for at begrænse tilbuddet om behandling således, at ikke alle ansatte tilbydes 

behandling. De to muligheder for begrænsning kan ske på en ansats anciennitet og-eller antal arbejdstimer. 

Arbejdsgiveren kan stille en betingelse om, at de ansatte skal have opnået en hvis anciennitet før tilbuddet er 

gældende for den ansatte
82

. 

 

Almindeligvis må arbejdsgivertilbud ikke begrænses på grund af deltidsansættelse
83

. I praksis kan 

arbejdsgivere dog undlade de ansatte, som er ansat på mindre end 8 timer, i de ellers fælles 

arbejdsgivertilbud
84

. 
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5.5. Personaleplejefritagelsen 

I praksis ses nogle arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser som personalepleje.  

 

Et arbejdsgiverbetalt sundhedstjek er efter praksis omfattet af personaleplejefritagelsen, og er derved 

skattefrit for medarbejderen. Såfremt sundhedstjekket er af et begrænset omfang, og derfor ikke kan 

ligestilles med en helbredsundersøgelse, som er skattepligtig for medarbejderen
85

. 

 

Vaccination af en virksomheds ansatte, indgår i den generelle personalepleje såfremt vaccinationen opfylder 

kravene
86

, hvilket som udgangspunkt blandt andet betyder, at vaccinationen skal foregå på arbejdspladsen og 

ikke på en lægeklinik for, at der kan være tale om skattefrihed. 

 

5.6. Bagatelgrænse for mindre personalegoder 

Deciderede sundhedsbehandlinger og sundhedsforsikringer kan ikke være omfattet af reglerne for mindre 

personalegoder, men arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser som ikke gives i form af enten forsikring eller 

decideret behandling, kan omfattes af reglerne, og bliver først skattepligtigt når bagatelgrænsen 

overskrides
87

. 

 

Herunder hører f.eks. massageordning, adgang til fitnesscenter eller svømmehal, motionsløb som DHL-

stafetten eller Eventyrløbet. 

 

5.7. Delkonklusion 

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser er som hovedregel skattepligtigt for lønmodtageren i henhold til SL § 4, 

dog er der i LL § 30 givet nogle undtagelser hertil som gør, at visse arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser er 

skattefrie for lønmodtageren.  

 

Der skal være et arbejdsrelateret sammenhæng imellem forebyggelsen/behandlingen af skader og karakteren 

af lønmodtagerens arbejde, for at lønmodtager ikke bliver skattepligtig af værdien heraf. 

Behandling af anerkendte arbejdsskader er altid skattefrie for lønmodtageren, behandling af arbejdsskader, 

der ikke er anerkendte, kan også give skattefrihed for lønmodtageren. 

 

En arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring kan inddeles i følgende tre kategorier alt efter dækning af: 

 Kun arbejdsrelaterede skader 

 Kun private skader 

 Både arbejdsrelaterede- og private skader 

 

Det er kun arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer, der udelukkende omfatter arbejdsrelaterede skader, som 

kan give skattefritagelse for lønmodtageren.  
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Hvis en skattepligtig arbejdsrelateret sundhedsforsikring indeholder ydelser, der er omfattet af LL § 30, skal 

den del af forsikringspræmien vedrørende disse ydelser fratækkes den skattepligtige værdi. 

 

Ydelserne som efter LL § 30 er skattefrie for lønmodtageren er som følger: 

 Behandling for misbrug af medicin, alkohol, eller andre rusmidler 

 Rygeafvænning 

 Medicinudgifter 

 Forsikring 

 Arbejdsgiverlån til enten behandling eller rygeafvænning 

 

For at paragraffen er gældende, er det et krav, at personen som modtager behandlingen er tilknyttet 

arbejdsmarkedet, enten som lønmodtager, er valgt til bestyrelser, råd, kommissioner, eller er medlem af 

fagforeninger, pensionskasser mv. 

 

For at en person kan opnå skattefrihed af ydelserne omfattet af LL § 30, er det et krav, at alle de ansatte 

tilbydes samme ydelser på ens vilkår, der må ikke ske en særbehandling af de ansatte, dog må arbejdsgiveren 

sætte krav om en vis anciennitet og at lønmodtageren som minimum arbejder 8 timer ugentligt. 

Det er også et krav, at der ved behandling af misbrugsproblem af enten medicin, alkohol eller andre 

rusmidler, forlægges en skriftlig lægeerklæring. 

 

Nogle arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser er efter praksis kategoriseret, som værende dækket af den 

almindelige personaleplejefritagelse, f.eks. sundhedstjek og vaccinationer. Reglerne omkring 

personaleplejefritagelse skal forsat opfyldes, for at der er tale om skattefrihed for lønmodtageren. 

 

En lønmodtager bliver derfor kun skattepligtig af de arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser, som ikke er 

omfattet af LL § 30, og har karakter af privatformål. 

 

Visse skattepligtige sundhedsydelser kan være omfattet af reglerne for enten bagatelgrænsen for mindre 

personalegoder eller bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder. 

 

De arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser skal værdiansættes efter reglerne omkring den objektive 

markedsværdi, og indberetningspligten påhviler arbejdsgiveren
88

. 
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6. Fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse 

6.1. Indledning 

Med virkning fra indkomståret 2012 blev reglerne for beskatning af fri telefon, fri computer og fri 

datakommunikation ændret, således at reglerne for multimediebeskatning, som blev indført med 

”Forårspakken 2.0”, blev ophævet og reglerne for beskatning af goderne blev fastsat med udgangspunkt i 

beskatningsreglerne fra før indførelsen af ”Forårspakken 2.0”. 

 

Afgangsprojektets formål ikke at analysere de skattemæssige konsekvenser af ophævelsen af 

multimediebeskatningen kontra de nye beskatningsregler, hvorfor ændringerne ikke yderligere vil blive 

behandlet
89

. 

 

Som følge af den teknologiske udvikling i samfundet, stiller stadigt flere virksomheder enten en mobiltelefon 

eller en bærbarcomputer til rådighed for deres medarbejdere. I og med at apparaterne er let transportable, har 

medarbejderne ofte mulighed for at tage apparaterne væk fra arbejdspladsen, og apparaterne er derfor også til 

rådighed for en privatbenyttelse.  

 

For nogle medarbejdere, er det ligefrem et krav fra deres arbejdsgiver, at medarbejderne kan kontaktes uden 

for normal arbejdstid, og medarbejderen kan derfor være afhængig af at have fået stillet et apparat til 

rådighed.  

 

Formålet med afsnittet er at analysere, hvornår en lønmodtager bliver skattepligtig af reglerne for fri telefon, 

computer og datakommunikationsforbindelse, samt vurdere arbejdsgiverens pligt herfor. 

 

6.2. Hvem er omfattet 

For at en person kan blive skattepligtig af rådigheden over et multimedie apparat, skal kravet om at apparatet 

er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold som hovedregel opfyldes
90

. 

 

Det betyder først og fremmest, at alle lønmodtagere er omfattet. Derudover er bestemmelsen også gældende 

for konsulenter, advokater, revisorer, bestyrelsesmedlemmer mf., blot der er aftalt et arbejdsforhold imellem 

parterne.  

 

Særligt for handicappede er bestemmelsen kun gældende, såfremt det er en arbejdsgiver der stiller 

multimedie apparatet til rådighed for den handicappede. Multimedie apparater som bliver stillet til rådighed 

for handicappede af enten kommunen eller institutioner, er derfor ikke skattepligtige for den handicappede
91

. 

 

Såfremt et ægtepar eller et samlevende par begge får stillet et gode til rådighed, og begge er skattepligtige af 

godet, skal begge beskattes, uanset om de har forskellige eller samme arbejdsgiver.  
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Personer der yder en ulønnet arbejdets indsats
92

, men som får stillet et multimedie apparat til rådighed, for at 

kunne udføre den ulønnede arbejdsindsats, bliver ikke skattepligtige af rådigheden
93

. 

 

6.3. Fri telefon 

6.3.1. Definition på en telefon 

På grund af den teknologiske udvikling kan det være svært at fastslå, hvornår der er tale om fri telefon. 

Derfor har SKAT i et bindende svar fra 2014 fastslået, at et udleveret SIM-kort til en IPad var omfattet af 

bestemmelsen, idet SIM-kortet også kunne anvendes i medarbejderens IPhone, og derfor var til rådighed for 

privat benyttelse
94

. 

 

I den juridiske vejledning forstås en telefon som værende
95

: 

 En almindelig fastnettelefon eller mobiltelefon 

 Små håndholdte computere hvis hovedfunktion er telefoni, og evt. kalender- og 

tidsregistreringsfunktion. (PDA´er og smartphones) 

 Både selve telefonapparatet, oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter ved telefonen. 

 Sædvanlige telefonserviceydelser som f.eks. telefonvækning, telefonsvarerfunktion og lignende. 

 

Definition af ”Sædvanlige telefonserviceydelser” ændres i takt med samfundets udvikling og standarder. 

 

6.3.1.1. Undtagelse 

Nogle ydelser falder ikke ind under beskatnings reglerne for fri telefon, disse ydelser er: 

 Indsamlingsbidrag som trækkes på telefonregningen 

 Tilskud til telefon, hvor virksomheden dækker et fast månedligt beløb til dækning af medarbejderens 

telefonudgift. 

 Virksomhedens refusion af udgifter medarbejderen har haft i forbindelse med indkøb af apparater 

som medarbejderen er ejer af. 

 

Hvis arbejdsgiver yder medarbejderen et tilskud til en telefon, vil medarbejderen blive skattepligtig af 

værdien af tilskuddet
96

. 

 

6.3.2. Skattepligt 

En medarbejder er som udgangspunkt skattepligtig af fri telefon, når medarbejderen har mulighed for at 

benytte telefonen privat
97

, det er den private rådighed, der udløser skattepligten. Værdiansættelsen af fri 

telefon følger ikke hovedreglen om objektiv markedsværdi. Værdiansættelsen af fri telefon er derimod 

særligt bestemt af skattemyndighederne
98

 og reguleres årligt
99

. Værdiansættelsen varierer derfor ikke med det 

faktiske forbrug.  

                                                           
92

 Frivilligt arbejde 
93

 LL § 7 M. 
94

 Publikation ”Personalegoder 2015”, udgivet af PWC, 2015, side 62. 
95

 Den juridiske vejledning – C.A.5.2.3.2 Hvad er en telefon 
96

 LL § 16, stk.1 
97

 LL § 16, stk. 1 & 12 
98

 LL § 16, stk. 12 
99

 2.600 kr. i 2015, reguleres i PSL § 20 
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Mange arbejdstagere har enten en fastnettelefon eller en mobiltelefon til rådighed på deres arbejdsplads, og 

den almindelig privat benyttelse
100

 heraf udløser ikke en skattepligt. 

Hvis medarbejderen kun har fået stillet den fri telefon til rådighed i en del af året, skal medarbejderen kun 

beskattes af en forholdsmæssig værdi, svarende til antallet af de måneder den frie telefon er til rådighed for 

privat benyttelse.  

 

At en medarbejder har en privat rådighed over en telefon, betyder også, at de øvrige beboere i 

medarbejderens husstand er i stand til at anvende telefonen, det betyder dog ikke at arbejdsgiveren har stillet 

godet til rådighed for de øvrige beboere i medarbejderens husstand. 

 

Hvis en arbejdsgiver stiller en telefon til privat benyttelse til rådighed for de øvrige beboere i medarbejderens 

husstand, så bliver medarbejderen skattepligtig af den objektive markedsværdi, idet der ikke er en 

arbejdsmæssig begrundelse for, at telefonen bliver stillet til rådighed for de øvrige beboere i medarbejderens 

husstand
101

. 

 

Såfremt en medarbejder får udleveret flere telefoner, som kan benyttes privat, skal der foreligge en 

arbejdsmæssig begrundelse for, hvorfor medarbejderen har fået udleveret mere end en telefon, ellers bliver 

medarbejderen skattepligtig af den objektive markedsværdi på nummer 2 telefon
102

. 

 

For en medarbejder der i udførslen af sit arbejde er pålagt tjenesterejser, gælder de samme krav. 

 

For fastnettelefoner og IP-telefoni i medarbejderens hjem gælder det, at de altid er skattepligtige
103

. Hvis 

medarbejderen tager den fastnettelefon, som står på sit skrivebord med hjem, udløser det ligeledes en 

skattepligt for medarbejderen. 

 

6.3.2.1. Undtagelse  

En medarbejder der har fået stillet en arbejdsmobiltelefon til sin rådighed, kan blive skattefritaget, selvom 

medarbejderen tager arbejdsmobiltelefonen med hjem, og deraf burde følge hovedreglen. For at 

arbejdsmobiltelefonen kan være skattefri for medarbejderen, skal følgende krav opfyldes
104

: 

 

 Medarbejderens brug af telefonen skal være nødvendig for arbejdets udførsel. 

 Medarbejderen skal underskrive en tro- og loveerklæring om, at arbejdsmobiltelefonen ikke bliver 

anvendt privat. 

 Arbejdsgiver skal kontrollere at tro- og loveerklæringen overholdes.  

 

                                                           
100

 F.eks. bestilling af en tid hos lægen eller ringe til børnenes skole 
101

 LL § 16, stk. 1. 
102

 LL § 16, stk. 1. 
103

 Publikation ”Personalegoder 2015”, udgivet af PWC, 2015, side 62. 
104

 Den juridiske vejledning – C.A.5.2.3.4 Undtagelse for arbejdsmobiltelefoner 
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En medarbejder må gerne i enkeltstående tilfælde benytte sin skattefrie arbejdsmobiltelefon til private ind- 

og udgående opkald. Anvendelsen må blot ikke være i en sådan grad, at brugen kan erstatte medarbejderens 

private mobiltelefon. 

 

Hvis en medarbejder har fået stillet en arbejdstelefon til rådighed for sit arbejdes udførsel, og er nødsaget til 

at tage arbejdstelefonen med hjem, og den derfor er til rådighed for privatbenyttelse, kan medarbejderen altså 

undgå, at blive skattepligtig af fri telefon ved at udfylde en tro og love-erklæring, pålydende at 

arbejdstelefonen ikke bruges privat. 

 

Det er arbejdsgiverens vurdering af medarbejderens arbejde og/eller arbejdstilrettelæggelse, der bestemmer, 

om kravet for ”Nødvendigt for arbejdets udførsel” er opfyldt. Det kan f.eks. være en medarbejder, der skal 

være kontaktbar ved brand, indbrud eller vandskade mv. 

 

For arbejdsgivers kontrolpligt se afsnit 6.6. 

 

Eksempel 14
105

: 

En servicemedarbejder har på sin arbejdsplads rådighed over en arbejdsmobiltelefon.  

 

Servicemedarbejderen får af sin arbejdsgiver tildelt til opgave at stå standby 24 timer i døgnet i tilfælde af 

indbrud. Medarbejderen er derfor nødsaget til at tage arbejdsmobiltelefon med hjem fra arbejde. 

 

Medarbejderens arbejde kræver, at han har sin arbejdsmobiltelefon med hjem, og derfor reelt kan benytte den 

privat. Om arbejdsmobiltelefonen bliver skattepligtig for servicemedarbejderen afgøres altså på, om 

servicemedarbejderen underskriver en tro- og loveerklæring pålydende, at servicemedarbejderen ikke 

benytter arbejdsmobiltelefonen privat. 

 

6.3.2.2. Rabat til ægtefæller 

Ægtefæller hvor begge beskattes af fri telefon, kan begge opnå en rabat på 25 % af det skattepligtige beløb, 

hvilket betyder, at hver ægtefælles skattepligtige beløb reduceres fra 2.600 kr. til 1.950 kr. For at kunne opnå 

rabatten, skal følgende krav være opfyldt: 

 

 Dokumenteret ægteskab 

 Samlevende ved indkomstårets udgang 

 Den skattepligtige værdi af fri telefon skal som minimum samlet udgøre 3.500 kr. i indkomståret 

 

Rabatten gives først til ægtefællerne i forbindelse med årsopgørelsen, idet det er SKAT og ikke arbejdsgiver, 

der er forpligtiget til at justere den skattemæssige værdi af fri telefon, hvis kravene for rabatten opfyldes. 

 

6.3.2.2.1. Dokumenteret ægteskab 

Rabatten er kun gældende for ægtefæller
106

. Et samlevende par kan derfor ikke opnå rabatten, selvom begge 

personer beskattes af fri telefon. 

                                                           
105

 Egen tilskrivning 



HD R - Afgangsprojekt  Jesper Salomonsen 
Beskatning af personalegoder   

Side 48 af 79 
 

 

6.3.2.2.2.   Samlevende ved indkomstsårets udgang 

Rabatten kan kun opnås såfremt ægtefællerne er samlevende ved udgangen af indkomståret. 

Det har ingen betydning for opnåelsen af rabatten, om ægteparret bliver gift i løbet af indkomstsåret, blot at 

de er samlevende ved udgangen af indkomståret. 

 

6.3.2.2.3. Skattepligtig minimums grænse 

Det er ikke et krav, at begge ægtefæller er skattepligtige af fri telefon i hele indkomstsåret, og det er heller 

ikke et krav, at de begge er skattepligtige af fri telefon på samme tid i indkomståret, dog er det et krav, at de 

tilsammen som minimum, er skattepligtige af 3.500 kr. i indkomståret
107

. Denne betingelse er inkluderet i 

bestemmelsen for at undgå skattespekulationer ved beskatning af fri telefon. 

 

6.3.3. Bruttotrækordning 

Når en medarbejder indgår en aftale om en bruttotrækordning taler det altid for, at der i overvejende grad er 

en privat benyttelse af personalegodet
108

. Ved fri telefon er hovedreglen, at når medarbejderen har mulighed 

for privat benyttelse af telefonen, vil det udløse en beskatningspligt af fri telefon.  

 

For at en bruttotrækordning, hvor personalegodet er en telefon eller telefonudgifterne, vil medarbejderen 

derfor ikke blive skattepligtig af den objektive markedsværdi, men derimod den skematiske fastsatte værdi 

for fri telefon. 

 

6.4. Fri computer  

6.4.1. Skattefrihed 

Hvis en medarbejder får stillet en computer med sædvanligt tilbehør til rådighed for sin arbejdsudførsel, vil 

denne være skattefri for medarbejderen, og en eventuel privat benyttes af computeren ligeledes være skattefri 

for medarbejderen
109

.  

 

Medarbejderen kan så at sige tage computeren med hjem, og benytte den privat, uden at blive skattepligtig. 

Ligeledes kan en medarbejder få opsat en hjemmearbejdsplads i sit hjem, uden at dette vil have en 

skattemæssig påvirkning, så længe hjemmearbejdspladsen er etableret for arbejdets udførsel
110

.  

 

Ipad og tablets sidestilles skattemæssigt med en computer. 

 

Definition af ”Sædvanlige tilbehør” ændres i takt med samfundets udvikling og standarder. Begrebet dækker 

over det tilbehør, som må anses som værende almindeligt, som f.eks. softwareprogrammer, computerskærm 

af almindelig størrelse, styrersystemer og tekstbehandlingsprogrammer mv
111

. 

 

                                                                                                                                                                                                 
106

 Registreret partnerskab sidestilles med ægteskab 
107

 Den juridiske vejledning – C.A.5.2.3.1 Regel 
108

 Se kapitel 5 - Bruttotrækordninger 
109

 LL § 16, stk. 13. 
110

 Den juridiske vejledning – C.A.5.2.4.1 Regel 
111

 Den juridiske vejledning – C.A.5.2.4.2 Hvad er en Computer 
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Såfremt medarbejderen får stillet flere computere til sin rådighed, skal der ligesom beskrevet omkring 

rådighed over flere telefoner, foreligge en arbejdsmæssig begrundelse for, hvorfor medarbejderen har fået 

udleveret mere end en computer, ellers bliver medarbejderen skattepligtig af den objektive markedsværdi på 

nummer 2 computer
112

. En medarbejder kan sagtens få stillet både en computer og en tablet til sin rådighed, 

uden at det udløser en skattepligt. 

 

6.4.1.1. Undtagelse 

Når en medarbejder får stillet en computer til sin rådighed, men rådigheden er for rent privat benyttelse, eller 

den stilles til rådighed uden arbejdsmæssig begrundelse, bliver medarbejderen skattepligtig af den fri 

computer. Den skattemæssige værdi opgøres som den objektive markedsværdi
113

. 

 

Er computeren kun skattepligtig for medarbejderen i en del af året, skal der ske en forholdsmæssig beregning 

af skatteværdien, ud fra antallet af måneder, hvor medarbejderen har haft godet til rådighed
114

. 

 

Køber medarbejderen computeren af arbejdsgiveren, eller bliver computeren overdraget vederlagsfrit, bliver 

medarbejderen skattepligtig af computerens markedspris på overdragelsestidspunktet. Køber arbejdsgiveren 

computeren til markedsprisen på overdragelsestidspunktet til medarbejderen, vil medarbejderen ikke blive 

skattepligtig af købet, idet købspriser imellem medarbejder og arbejdsgiver herved er markedsprisen. 

 

Alt tilbehør til computeren, som ikke anses som værende af sædvanlig karakter, vil være skattepligtig for 

medarbejderen, og værdiansat til den objektive markedsværdi, hvilket betyder, at hvis den etablerede 

hjemmearbejdsplads udstyres med f.eks. et 50” tv, vil medarbejderen, som udgangspunkt, blive skattepligtig 

af den objektive markedsværdi af 50” tv´et.  

 

Tilbehør skal stilles til rådighed sammen med en computer, ellers vil medarbejderen blive skattepligtig af 

tilbehøret. 

 

Eksempel 15
115

: 

Stiller arbejdsgiveren en almindelig printer til rådighed sammen med computeren, vil medarbejderen ikke 

blive skattepligtig af printerens objektive markedsværdi. Stiller arbejdsgiveren derimod den almindelig 

printer til rådighed uden også at stille en computer til rådighed, vil medarbejderen blive skattepligtig af den 

objektive markedsværdi på printeren
116

. 

 

                                                           
112

 LL § 16, stk. 1. 
113

 Se afsnit 2.5.1., 
114

 LL § 16, stk. 13. 
115

 Egen tilskrivning 
116

 Er printeren i overvejende grad stillet til rådighed for arbejdets udførsel, indgår værdien i bagatelgrænsen for 
arbejdsrelaterede personalegoder, og bliver først skattepligtig hvis bagatelgrænsen overskrides.  
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6.4.2. Bruttotrækordning 

Når en medarbejder indgår en aftale om en bruttotrækordning, taler det altid for, at der i overvejende grad, er 

en privat benyttelse af personalegodet
117

. Når en medarbejder indgår en bruttotrækordning, hvor 

personalegodet er en computer, er der fastsat en værnsregel
118

 for opgørelse af den skattemæssige værdi af 

godet. 

 

Den skattemæssige værdi udgør 50 % af det samlede udstyrs nypris i alle de år, hvor godet er til rådighed
119

, 

med undtagelse af arbejdsgiverens udgifter til risici dækning såsom forsikringer. 

 

Udregningen er egen beregning udarbejdet til brug for dette afgangsprojekt. 

 
 

Udregning 8 viser at computeren, inklusivt udstyr men eksklusiv arbejdsgiver udgifter (Forsikringen), har en 

nypris værdi på 7.500 kr., hvoraf 50 % udgør den årlige skattemæssig værdi. 

 

Såfremt medarbejderen ikke har godet stillet til rådighed i hele indkomstsåret, skal der ske en 

forholdsmæssig beregning, i forhold til antallet af de måneder godet har været til rådighed for 

medarbejderen. 

 

Udregningen er egen beregning udarbejdet til brug for dette afgangsprojekt. 

 
 

                                                           
117

 Se kapitel 5 - Bruttotrækordninger 
118

 Juridisk udtryk for en regel som beskytter en anden regel 
119

 LL § 16, stk. 13. 

Bærbar computer 5.000kr.        

Skærm 1.500kr.        

Mus og tastatur 1.000kr.        

Årlig forsikring 500kr.            

Total 8.000kr.        

Total u/arbejdsgiver udgift 7.500kr.        

Skattepligtig værdi 50 % 3.750kr.        

Udregning 8

Bærbar computer 5.000kr.        

Skærm 1.500kr.        

Mus og tastatur 1.000kr.        

Årlig forsikring 500kr.            

Total 8.000kr.        

Total u/arbejdsgiver udgift 7.500kr.        

Årlig skattepligtig værdi 50 % 3.750kr.        

Skattemæssigværdi fra 1. april 2.813kr.        

Udregning 9
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I udregning 9 har godet været til rådighed for medarbejderen fra den 1. april, hvilket svarer til 9 måneders 

rådighed, derfor skal medarbejderen også kun medregne den forholdsmæssige værdi i sin skattemæssige 

indkomst for året.  

 

6.5. Fri datakommunikation 

6.5.1. Definition af datakommunikationsforbindelse 

En datakommunikationsforbindelse defineres som værende en adgang til og deraf brug af internettet, dette 

kan f.eks. være en ISDN- eller ADSL-forbindelse, bredbånd herunder mobilt bredbånd
120

. 

 

Engangsudgifter til oprettelsen eller etableringen af forbindelsen, og eventuelle integrerede ydelser til 

abonnementet, som f.eks. ”gratis” afspilning af musik eller Tv-kanaler, omfattes også af definition. 

 

6.5.1.1. Undtagelse 

Den datakommunikationsforbindelse der er i enten en fastnet- eller mobiltelefon, er ikke omfattet af 

definition. En sådan datakommunikationsforbindelse skal behandles som en telefon, idet telefoni her er 

hovedydelsen
121

. 

 

6.5.2. Skattefrihed 

Får medarbejderen stillet en datakommunikationsforbindelse til rådighed, er medarbejderen skattefritaget 

herfor, hvis datakommunikationsforbindelsen giver adgang til arbejdsgiverens netværk
122

. Forudsætningen 

for skattefritagelsen er, at medarbejderen i overvejende grad, har adgang til de samme funktioner, som 

medarbejderen har på arbejdspladsen. 

 

Det er således ikke tilstrækkeligt, at medarbejderen har adgang til sin arbejdsmail, arbejdskalender, 

arbejdsgiverens intranet. Det er afgørende for skattefritagelsen, at medarbejderen har adgang til funktioner, 

således at medarbejderen i overvejende grad kan udføre sit arbejde. 

 

6.5.2.1. Undtagelse 

Hvis datakommunikationsforbindelsen ikke giver medarbejderen adgang til sine arbejdsfunktioner, skal 

datakommunikationsforbindelsen beskattes som reglerne for ”Fri telefon” altså med 2.600 kr. årligt
123

. 

 

Hvis medarbejderen både får stillet fri telefon og fri datakommunikationsforbindelse til sin rådighed, sker der 

en samlet beskatning for de to goder på 2.600 kr.
124

, også selvom datakommunikationsforbindelsen ikke 

giver adgang til de fornødne funktioner til, at medarbejderen kan udføre arbejdet.  

 

Ægtefællerabatten
125

 er ligeledes gældende for datakommunikationsforbindelser, og der gælder de samme 

regler herfor som ved fri telefon. 

                                                           
120

 Den juridiske vejledning – C.A.5.2.5.2 Hvad er en datakommunikationsforbindelse 
121

 Se afsnit 6.3 
122

 LL § 16, stk. 14. 
123

 2015 niveau, reguleres efter PSL § 20. 
124

 2015 niveau, reguleres efter PSL § 20. 
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Hvis medarbejderen får stillet flere datakommunikationsforbindelser til sin rådighed, skal der ligesom ved fri 

telefon og fri computer ske en arbejdsmæssig begrundelse herfor. Hvis der ikke foreligger en arbejdsmæssig 

begrundelse, bliver medarbejderen skattepligtig af den objektive markedsværdi af den anden 

datakommunikationsforbindelse efter hovedreglen
126

.  

 

Er datakommunikationsforbindelsen kun til rådighed for medarbejderen i en del af indkomståret, skal der ske 

en forholdsmæssig beregning af den skattemæssige værdi af datakommunikationsforbindelsen ud fra antallet 

af måneder, hvor datakommunikationsforbindelsen har været til rådighed for medarbejderen. 

 

6.6. Arbejdsgiver pligt 

6.6.1. Fri telefon 

Telefoner som arbejdsgiveren kun stiller til rådighed på arbejdspladsen, udløser ingen beskatning for 

medarbejderen, selvom medarbejderen i arbejdstiden i enkeltstående tilfælde benytter telefonen til 

almindelig privat brug. Idet der ingen beskatningspligt er herved, har arbejdsgiveren heller ingen pligt til at 

føre kontrol heraf. 

 

En fastnettelefon og IP-telefoni som bliver stillet til rådighed af arbejdergiveren på medarbejderens bopæl, 

udløser altid skattepligt. Arbejdsgiveren har ingen pligt til at føre kontrol heraf, idet der altid er skattepligt 

heraf. Arbejdsgiveren skal tilbageholde A-skat og AM-bidrag samt sørge for indberetning heraf til SKAT via 

E-indkomst
127

. 

 

6.6.1.1. Tro- og loveerklæring 

Hvis medarbejderen har mulighed for at benytte sin arbejdsmobiltelefon privat, udløser det en skattepligt for 

medarbejderen. Arbejdsgiveren har ingen pligt til at føre kontrol, idet der er skattepligt heraf.  

 

Underskriver medarbejderen derimod en tro- og loveerklæring pålydende, at arbejdsmobiltelefonen ikke vil 

blive brugt privat, selvom arbejdsmobiltelefonen bringes udenfor arbejdspladsen, har arbejdsgiveren pligt til 

at føre kontrol af anvendelsen. 

 

Arbejdsgiveren behøver først at føre en kontrol, hvis arbejdsgiveren bemærker en afvigelse fra det 

almindelige samtalemønster, uden at der ligger en arbejdsmæssig begrundelse for, at der burde forekomme 

afvigelser i det almindelige samtalemønster. Arbejdsgiveren skal i disse tilfælde føre en kontrol som 

dokumenter, om arbejdsmobiltelefonen benyttelse er i strid med den underskrevne tro- og loveerklæring.  

 

Bliver arbejdsmobiltelefonen anvendt i strid med den underskrevne tro- og loveerklæring, vil medarbejderen 

blive skattepligtigt af fri telefon heraf. Beskatningstidspunktet er et vurderingsspørgsmål, som vil afvige fra 

sag til sag. 

 

                                                                                                                                                                                                 
125

 Beskrevet i afsnit 6.3.2.2. 
126

 LL § 16, stk. 1 
127

 KSL § 18 & AMBL § 2, stk. 2. 
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Arbejdsgiveren skal foretage en tilsvarende kontrol såfremt arbejdsgiver konstaterer, at medarbejderen 

benytter arbejdsmobiltelefonen til at dække private udgifter, som f.eks. donationer, køb af varer og lignende. 

Hvis medarbejderen har benyttet arbejdsmobiltelefonen til at dække private udgifter, udløser det ikke i sig 

selv en skattepligt af fri telefon, de private udgifter skal beskattes særskilt
128

. 

 

6.6.1.2. Kontrolbesøg fra SKAT 

Såfremt SKAT kommer på kontrolbesøg, skal arbejdsgiveren som minimum kunne fravise en oversigt over 

alle de medarbejdere, som har fået stillet en arbejdsmobiltelefon til rådighed, samt en kopi af den skriftlige 

tro- og loveerklæring for de af medarbejderne, som ikke bliver beskattet af fri telefon. 

 

Arbejdsgiveren skal ydermere kunne dokumentere, at det kontrolleres, at der ikke er afvigelser i det 

almindelige samtalemønster, eller der bliver betalt private udgifter over telefonregningen.  

 

6.6.2. Fri computer 

Computere som arbejdsgiveren stiller til rådighed for medarbejderen, udløser ingen beskatning for 

medarbejderen, selvom medarbejderen kan tage computeren væk fra arbejdspladsen og benytte computeren 

privat. Den private benyttelse udløser ingen skattepligt, så længe computeren er blevet stillet til rådighed for 

arbejdets udførsel. Arbejdsgiveren har ingen pligt til at føre kontrol heraf. 

 

Hvis computeren kun er stillet til rådighed for privat anvendelse, er medarbejderen skattepligtig af 50 % af 

computerens og dens tilbehørs nypris. Arbejdsgiver har pligt til at indberette den skattepligtige værdi
129

. For 

fri computer er den skattepligtige værdi B-indkomst, hvorfor arbejdsgiver ikke skal tilbageholde AM-

bidrag
130

. 

 

6.6.3. Fri datakommunikationsforbindelse 

Datakommunikationsforbindelser, som arbejdsgiveren kun stiller til rådighed på arbejdspladsen, udløser 

ingen beskatning for medarbejderen. Arbejdsgiveren har ingen pligt til at føre kontrol heraf. 

 

Datakommunikationsforbindelser, som bliver stillet til rådighed af arbejdsgiveren på medarbejderens bopæl, 

udløser ingen skattepligt, hvis medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens netværk og deraf funktioner til 

at kunne udføre arbejde. Arbejdsgiveren har ingen pligt til at føre kontrol heraf.  

 

Hvis medarbejderen derimod ikke har adgang til arbejdsgiverens netværk, bliver medarbejderen skattepligtig 

og arbejdsgiveren skal tilbageholde A-skat og AM-bidrag, samt sørge for indberetning heraf til SKAT
131

. 
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 Efter SL § 4 
129

 BEK nr. 1148 af 26. september 2013 § 13 
130

 AMBL § 2, stk. 2. 
131

 KSL § 18 & Arbejdsmarkedsbidragsloven § 2. 
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6.7. Delkonklusion 

Alle personer der opfylder kravet om et ansættelsesforhold, herunder også revisorer, advokater, konsulenter, 

bestyrelsesmedlemmer mv., er omfattet af beskatningsreglerne for fri telefon, computer og 

datakommunikationsforbindelse. 

 

Lønmodtagere er ikke skattepligtige af fastnettelefon eller arbejdsmobiltelefon, hvis den kun er til rådighed 

på arbejdspladsen. Har lønmodtager mulighed for at tage arbejdsmobiltelefonen væk fra arbejdspladsen, 

bliver den skattepligtig, idet medarbejderen herved kan benytte den i privat regi. Hvis Medarbejderen gerne 

vil undgå, at blive skattepligtig af arbejdsmobiltelefonen, skal medarbejderen underskrive en tro- og 

loveerklæring, pålydende at arbejdsmobiltelefonen ikke vil blive brugt privat. 

 

Arbejdsgiveren har pligt til at kontrollere om medarbejderen, som underskriver en tro- og loveerklæring, 

også overholder den og ikke benytter arbejdsmobiltelefonen privat. 

 

Lønmodtagere vil altid være skattepligtige af fri telefon, hvis de på deres bopæl får stillet en fastnettelefon 

eller IP-telefoni til rådighed. 

 

Ægtefæller der kan dokumentere deres ægteskab, er samlevende ved indkomståret udgang, og sammenlagt 

beskattes af minimum 3.500 kr. for fri telefon, vil på deres årsopgørelse få en reduktion på 25 % af deres 

skattepligtige værdi for fri telefon. 

 

Er den frie computer stillet til rådighed for medarbejderens arbejde, vil medarbejderen altid være skattefri af 

en eventuel privat benyttelse af den frie computer. Er den frie computer kun stillet til rådighed for 

medarbejderens private benyttelse, er medarbejderen skattepligtig af computeren og det tilbehør der måtte 

medfølge.  

 

Ligeledes gælder det, at hvis det tilbehør der medfølger den fri computer er af usædvanlig karakter, så bliver 

medarbejderen skattepligtig af tilbehørets objektive markedsværdi. 

Ved en bruttotrækordning af fri computer bliver medarbejderen kun skattepligtig af 50 % af computerens og 

tilbehørets nypris. 

 

Hvis den frie datakommunikationsforbindelse ikke giver medarbejderen adgang til arbejdsgiverens netværk 

og deraf funktioner, således at medarbejderen kan udføre arbejdet for arbejdsgiveren, er medarbejderen 

skattepligtig af fri datakommunikationsforbindelse, og skal værdiansættes som reglerne for fri telefon. Bliver 

medarbejderen allerede beskattet af fri telefon, sker der således ikke en dobbelt beskatning, men en samlet 

beskatning af fri telefon og datakommunikation på 2.600 kr. årligt
132

. 

 

For alle tre områder gælder det, at hvis der stilles flere af samme gode til rådighed for medarbejderen, skal 

der foreligge en arbejdsmæssig begrundelse herfor, ellers vil medarbejderen blive skattepligtig af værdien på 

nr. 2 gode af slagsen.  

                                                           
132

 2015 niveau, reguleres efter PSL § 20. 
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Er godet kun til rådighed i en del af indkomst året, skal der ske en forholdsmæssig beregning af den 

skattemæssige værdi, ud fra antallet af måneder godet har været til rådighed for lønmodtageren, dette er 

ligeledes gældende for alle tre områder. 
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7. Fri bil 

7.1. Indledning 

Mange direktører, bestyrelsesmedlemmer, ledere og sælgere har en firmabil stillet til sin rådighed, men også 

lønmodtager kan få stillet en firmabil til rådighed, og for nogen kan det være en skattemæssig fordel at have 

en firmabil frem for at køre i sin egen bil. 

 

Fri bil er et komplekst skatteområde, med forskellige regler og mange undtagelser, hvorfor det kan være 

svært for lønmodtagere at få et overblik over, hvad der er den bedste løsning for den pågældende. 

 

Formålet med kapitlet er at vurdere, hvornår det er en skattemæssig fordel at have fri bil kontra egen bil. 

 

7.2. Omfattet af fri bil 

7.2.1. Personer 

Personer som led i deres ansættelsesforhold eller som led i en aftale om personligt arbejde, får stillet en bil til 

rådighed, er omfattet af reglerne for fri bil. Dette kan f.eks. være lønmodtagere, revisorer og advokater. 

Reglerne for fri bil er ligeledes gældende for personer som f.eks. er valgt til bestyrelser, kommissioner, råd 

og folketinget. 

 

7.2.2. Kørertøjer 

Bestemmelsen om fri bil er gældende for alle biler i sædvanlig forstand
133

, hvilket blandt andet dække 

almindelige personbiler og varebiler.  

Som udgangspunkt er Elbiler og hybridbiler også omfattet af bestemmelsen.  

 

Varebiler på gule nummerplader beskrives i afsnit 7.3.6. 

 

7.2.2.1. undtagelse 

En medarbejders benyttelse af en arbejdsgiver betalt motorcykel, scooter eller knallert er ikke omfattet af 

bestemmelsen for fri bil, herfor gælder nogle særlige regler, som ikke vil blive beskrevet yderligere i dette 

afgangsprojekt. 

 

Hvis firmabilen udelukkende bliver kørt af en betalt chauffør, vil en medarbejders benyttelse heraf, ikke 

være omfattet af bestemmelsen for fri bil
134

.  

 

Mandskabsvogne er registreringsafgiftsfrie og må derfor ikke benyttes til privat kørsel, og idet der ikke må 

ske privat kørsel i en mandskabsvogn, er mandskabsvogne heller ikke omfattet af bestemmelsen for fri bil. 

 

7.3. Skattepligt 

Får en medarbejder stillet en almindelig personbil til sin rådighed, som medarbejderen kan benytte til 

privatkørsel, skal medarbejderen beskattes af fri bil
135

.  

                                                           
133

 LL § 16, stk.4. 
134

 Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.3 Biler omfattet af reglen 
135

 LL § 16, stk. 4. 
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Det er med andre ord rådigheden, der bliver beskattet, og ikke medarbejderens faktiske benyttelse af bilen. 

Dette betyder også, at hvis to medarbejdere som ikke har den samme bopæl, får stillet den samme firmabil til 

rådighed, begge skal beskattes fuldt ud
136

.  

 

Hvis en medarbejder benytter en arbejdsgiverbetalt bil blot én gang til privatkørsel, vil medarbejderen blive 

skattepligtig af fri bil for hele året, fordi det anses at bilen har været til rådighed for medarbejderen. Hvis 

arbejdsgiveren kan dokumentere, at bilen kun har været til rådighed for medarbejderen i en begrænset 

periode, bliver den skattepligtige værdi af fri bil reduceret til værdien for det antal hele måneder, hvor bilen 

har været til rådighed for medarbejderen
137

.  

 

Den skattemæssige værdi nedsættes således med 1/12 for hver hele måned,
138

 hvor medarbejderen ikke har 

haft bilen til sin rådighed. Medarbejderen kan som minimum blive beskattet af fri bil af 1/12 af bilens 

skattemæssige værdi. 

 

En medarbejders kørsel imellem arbejdspladsen og medarbejderens bopæl udløser som udgangspunkt altid 

beskatning af fri bil
139

. Kører medarbejderen derimod til et midlertidigt arbejdssted, vil medarbejderen ikke 

blive skattepligtig af kørslen imellem sin bopæl og det midlertidige arbejdssted
140

.  

 

7.3.1. Ingen privat rådighed 

En medarbejder med firmabil kan undgå at blive skattepligtig af fri bil, hvis medarbejder fraskriver sig retten 

til at måtte benytte firmabilen til private formål, eller at arbejdsgiveren fratager medarbejderen retten til 

firmabilen udenfor medarbejderens arbejdstid.  

 

For skattemyndighederne kræves som minimum en skriftlig aftale imellem parterne, hvis medarbejderen skal 

fraskrive sig retten til at benytte bilen privat.  

 

Arbejdsgiver kan fratage medarbejderen retten til at benytte firmabilen privat, ved f.eks. at kræve den 

parkeres på virksomhedens adresse efter endt arbejdsgang.  

 

Når skattemyndighederne skal tage stilling til, om en medarbejder har en firmabil til rådighed for sin private 

benyttelse, ser skattemyndighederne f.eks. på afstanden imellem medarbejderens bopæl og 

dagligvarebutikker, hvordan medarbejderen transporterer sig fra sin bopæl til sit arbejde, og om 

medarbejderen i forvejen har rådighed over en eller flere biler. 

 

7.3.2. 25 gange-reglen 

Medarbejderen bliver ikke skattepligtig af fri bil, hvis medarbejderen undtagelsesvis kører imellem sit 

arbejdssted og sin bopæl i maksimalt 25 gange, hvis bilen alene benyttes til erhvervsmæssig kørsel den 
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 Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.10 Særlige bilordninger 
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 LL § 16, stk. 4.  
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 Defineret som 30-dagesperiode 
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 Jf. LL § 16, stk. 4. 
140

 LL § 9 B. 
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efterfølgende dag, og at medarbejderen er afskåret fra at benytte firmabilen privat samt at der føres 

kørselsregnskab
141

. 

 

Såfremt de 25 gange overskrides, udløser det skattepligt af fri bil for medarbejderen i den periode, hvor 

firmabilen har været til medarbejderens rådighed. 

 

Hvis medarbejderen har benyttet flere forskellige firmabiler, bliver medarbejderen skattepligtig af den 

skattemæssige værdi på den firmabil, som han kører i den 26 gang.  

 

Tager medarbejderen sin firmabil med hjem, fordi medarbejderen de følgende to dage skal på kursus, hvor 

medarbejderen begge dage kører imellem kursusstedet og sin bopæl, tæller dette kun for 1 gang, dog tæller 

kørslen tilbage til arbejdsstedet også for 1 gang.   

 

7.3.3. 60 dages-reglen 

Hvis medarbejderen benytter en firmabil til at køre imellem sin bopæl og et midlertidigt arbejdssted, 

kategoriseres denne kørsel som erhvervsmæssig, og er derfor ikke omfattet af betingelsen for skattepligt af 

fri bil. Et midlertidigt arbejdssted er et arbejdssted, som medarbejderen maksimalt kører til 60 arbejdsdage 

inden for en periode på 12 måneder
142

. 

 

De 60 arbejdsdage behøver ikke være i sammenhæng, medarbejderen kan sagtens fordele de 60 arbejdsdage 

over en længere periode. De 60 arbejdsdage må blot ikke overskrides indenfor en periode på 12 måneder.  

Hvis medarbejderen ikke kører til det midlertidige arbejdssted indenfor 60 arbejdsdage, starter 

sammentællingen af 60 dages-reglen forfra
143

. 

 

Eksempel 17
144

: 

Medarbejderen kører til det midlertidige arbejdssted 4 gange hver måned i et år.  

Medarbejderen har samlet kørt 48 gange til det midlertidige arbejdssted, og er derfor ikke omfattet af 

bestemmelsen for beskatning af fri bil. 

 

Eksempel 18
145

: 

Medarbejderen kører til det midlertidige arbejdssted 10 gange om måneden i perioden januar til og med april, 

herefter kører medarbejderen ikke til det midlertidige arbejdssted før november. I november og december 

kører medarbejderen i begge måneder 15 gange til det midlertidige arbejdssted. 

 

Medarbejderen har samlet kørt 70 gange til det midlertidige arbejdssted, men idet kørslen imellem bopælen 

og det midlertidige arbejdssted var afbrudt af over 60 sammenhængende arbejdsdage, bliver medarbejderen 

ikke omfattet af bestemmelsen for beskatning af fri bil. 
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 LL § 9 B, stk. 1. 
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 Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.5 Privat kørsel 
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 Egen tilskrivning 
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 Egen tilskrivning 
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7.3.3.1. Kundeopsøgende kørsel 

Medarbejdere, typisk sælgere, med kundeopsøgende kørsel imellem bopæl og virksomheder, bliver ikke 

omfattet af bestemmelsen for beskatning af fri bil, såfremt kørslen til virksomheden højst sker 1 gang om 

ugen
146

, idet det formodes at 60 dages-reglen overholdes. 

 

Medarbejderens kundeopsøgende arbejde skal være af overvejende karakter af medarbejderens samlede 

arbejdsopgaver, og skal bestå i at sælge firmaets produkter
147

 til enten potentielle nye eller gamle kunder. 

 

7.3.4. Skiftende firmabil  

Såfremt medarbejderen har adgang til at køre i flere forskellige firmabiler i løbet af en måned, vil 

medarbejderen blive skattepligtig af 1/12 af den dyreste firmabils skattemæssige værdi i den pågældende 

måned. Skifter medarbejderen firmabil i løbet af året, skal der ske en forholdsmæssig beregning ud fra, 

hvornår bilerne er til rådighed for medarbejderen. 

 

Eksempel 19
148

: 

En medarbejder har ved årets begyndelse firmabil A til sin rådighed, pr. 1. maj skifter medarbejderen til 

firmabil B. Medarbejderen er skattepligtig af bilernes værdi således: 

 4/12 af årsværdien på firmabil A 

 8/12 af årsværdien på firmabil B 

 

7.3.5. Elbil i forsøgsperiode 

Staten har vedtaget en midlertidig skattefrihed for privat kørsel i elbil. Formålet hermed må fra statens side 

først og fremmest være at sætte fokus på miljøpolitikken, men også udviklingen i den danske elbil branche.   

Hjemlen for midlertidig skattefrihed for den private benyttelse af en elbil i en forsøgsperiode, er blevet 

forlænget til at gælde til og med 2015.  

 

Hjemlen for skattefriheden har følgende ordlyd: 

"En person, der får stillet en elbil til rådighed til privat benyttelse i en forsøgsperiode på maksimalt seks 

måneder, er ikke skattepligtig af privat rådighed over den pågældende elbil efter statsskattelovens og 

ligningslovens bestemmelser herom, såfremt elbilen er stillet til rådighed som led i forsøgsordning for 

elbiler, jf. bekendtgørelse nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler. 

 

Stk. 2. Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskud bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 

10. Det sker fra tidspunktet for Energistyrelsens afgørelse herom, jf. dog stk. 3. 

 

Stk. 3. Skattefritagelsen bortfalder fra tidspunktet for forsøgsperiodens start, hvis tilskuddet bortfalder helt 

eller delvist i henhold til stk. 2 og elbilen er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat 

direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform."
149
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 Varer eller tjenesteydelser  
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 Egen tilskrivning 
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7.3.6. Firmabil på gule nummerplader 

Biler på gule nummerplader, som kun benyttes erhvervsmæssigt, og hvor der derfor ikke er blevet betalt 

tillæg for privat anvendelse
150

, er ikke omfattet af LL § 16, stk. 4. 

 

Hvis en medarbejder tager sin firmabil med hjem, fordi medarbejderen som led i sit arbejde har tilkaldevagt, 

og firmabilen skal kunne benyttes i tilfælde af eventuelle tilkald, vil medarbejderen ikke blive skattepligtig af 

rådigheden, medmindre det kan bevises, at medarbejderen også benytter firmabilen i privat regi. 

  

En offentlig ansats kørsel i sin tjenestebil udløser ikke beskatning af fri bil, såfremt tjenestebilen i et 

privatfirma kunne indregistreres på gule nummerplader. 

 

Følgende er ”Lovlig kørsel” og som derfor ikke udløser beskatningspligt for medarbejderen
151

: 

 25 gange-reglen beskrevet afsnit 7.3.2., er også gældende for kørsel i firmabiler på gule 

nummerpladder. 

 Kørsel i arbejdstiden til spisning eller afhentning af mad, hvor køretøjets totalvægt ikke overstiger 

fire ton. 

 Virksomhedspålagt afhentning af en kollega. 

 

Såfremt en firmabil på gule nummerpladder benyttes privat bliver medarbejderen omfattet af 

beskatningsreglerne for fri bil, og virksomheden skal betale privatbenyttelsesafgift i henhold til 

vægtafgiftsloven. 

 

7.3.7. Dagsbeviser 

Hvis medarbejderen en enkelt dag skal benytte firmaets bil til privat kørsel, og gerne vil undgå at blive 

skattepligtigtig af bilens skattemæssige værdi for en hel måned, har medarbejderen mulighed for at købe et  

Dagsbevis. Kvitteringen herfor skal opbevares i bilen på dagen for den private benyttelse. 

 

Dagsbeviset skal være købt minimum en time før brug, men tidligst 45 dage inden brug. Prisen for et 

dagsbevis varierer efter totalvægten på køretøjet, og om arbejdsgiveren har trukket hele momsen eller kun 

delvis moms ved købet af kørertøjet. 

 

Efter erhvervelse af et eller flere dagsbeviser
152

 kan gule pladebilen benyttes frit til private formål. Dette 

betyder altså, at en medarbejder kan købe 14 dagsbeviser, og benytte firmaets bil til et roadtrip igennem 

Europa
153

.        

 

Såfremt arbejdsgiveren betaler for medarbejderens dagsbevis, bliver medarbejderen skattepligtig af 

dagsbevisets værdi
154

, fordi det er en særlig beskatning af fri bil. 
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 I henhold til vægtafgiftsloven 
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 Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.12 Varebil på gule plader hvor der ikke betales privatbenyttelsesafgift, og der 
ikke er betalt moms ved anskaffelsen 
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 Maksimalt 20 dagsbeviser pr. kalenderår pr. medarbejder. 
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7.3.8. Kørebog / Kørselsregnskab 

Hvis arbejdstageren ikke bliver beskattet af reglerne for fri bil, har arbejdsgiveren pligt til at sikre, at 

firmabilen ikke bliver benyttet til privat kørsel. Der skal som minimum udfyldes en kørebog for firmabilen, 

men arbejdsgiver bør også kontrollere udgiften til benzin, service og lignende.  

 

Kørebogen skal indeholde et kørselsregnskab, hvor der dagligt skal føres angivelse af
155

: 

 

 Kilometertællerens visning ved kørslens start og slut. 

 Datoen for den pågældende kørsel. 

 Angivelse af kørslens formål. 

 Fordeling af privat- og erhvervsmæssig kørsel. 

 

7.4. Skattemæssig værdi 

Den skattepligtige værdi for firmabilen skal som minimum beregnes ud fra 160.000 kr.
156

 

Hertil skal der tillægges et miljøtillæg
157

, som svarer til 1,5 gang af enten ejerafgiften eller vægtafgiften
158

.  

 

Hvis firmaet leaser en bil som stilles til rådighed for en medarbejder, skal den skattemæssige værdi beregnes, 

som om firmaet havde købt bilen på leasingstidspunktet. 

 

7.4.1. Anskaffet før 3 år 

For en firmabil der er anskaffet højst tre år efter første indregistrering, skal den skattepligtige værdi af en 

firmabil opgøres som 25 % af bilens nyvognspris op til 300.000 kr. og såfremt bilens nyvognspris overstiger 

300.000 kr. tages der 20 % af den værdi som overstiger 300.000 kr. Dette er gældende i de første tre fulde år 

(36 måneder) efter bilens indregistrering, herefter nedsættes bilens værdi til 75 % af nyprisen. 

 

*Udregningen er egen beregning udarbejdet til brug for dette afgangsprojekt. 

 
 

I udregning 10 ses det at bilens skattemæssige værdi reduceres i det 4. år efter bilens indregistrering. 

 

En bils nyvognspris opgøres som bilens fakturapris inklusiv moms, samt udgifter til bilens 

registreringsafgift, nummerplader og eventuelle leveringsomkostninger
159

.  
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 Jf. LL § 16 
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 Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.13 Særlige køretøjer 
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 LL § 16, stk. 4. 1. pkt. 
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 LL § 16, stk. 4. 
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 Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.6 Den skattepligtige værdi - procentreglen 

Nyvognspris 500.000kr.         Nyvognspris 75 % af 500.000 375.000kr.         

25% af 300.000 75.000kr.           25% af 300.000 75.000kr.           

20% af 200.000 40.000kr.           20% af 75.000 15.000kr.           

Skattemæssig værdi 115.000kr.         Skattemæssig værdi 90.000kr.           

Skattemæssig værdi første 3 år Skattemæssig værdi efter 3 år

Udregning 10
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7.4.2. Anskaffet efter 3 år 

For en firmabil der er anskattet mere end tre år efter første indregistrering, skal beregningsgrundlaget svare 

til bilens købspris inklusiv moms, og hvis firmaet har haft nogle istandsættelsesudgifter, skal de tillægges 

købsprisen
160

.  

 

7.5. Egenbetaling 

Hvis medarbejderen yder en egenbetaling til firmaet, for at firmaet stiller en fri bil til rådighed for 

medarbejderen, skal medarbejderens egenbetaling fratrækkes i den skattepligtige værdi, som medarbejderen 

vil blive skattepligtig af. Egenbetalingen må dog ikke overstige firmabilens skattemæssige værdi
161

. 

 

En egenbetaling kan f.eks. være en kontant indbetaling til arbejdsgiveren, eller at arbejdsgiver på 

medarbejderens lønseddel trækker medarbejderen et beløb efter skat. 

 

Medarbejderens egenbetaling skal ske direkte til firmaet af beskattede midler, og egenbetalingen skal ske i 

det indkomstår, hvor medarbejderen har firmabilen stillet til sin rådighed. 

 

For beregningen af den skattemæssige værdi har det ingen betydning om medarbejderens egenbetaling sker 

af én gang eller i rater henover indkomståret. 

 

Hvis firmaet og dets medarbejder sammen køber en bil, og firmaet herefter stiller bilen til rådighed for 

medarbejderen, skal medarbejderen indkomsts beskattes af firmaandelen af bilens skattepligtige værdi. 

 

*Udregningen er egen beregning udarbejdet til brug for dette afgangsprojekt. 

 
 

Som det ses i udregning 11, er medarbejderen skattepligtige værdi af fri bil 62.500 kr., herefter skal 

medarbejderens egenbetaling fratrækkes, hvilket betyder, at medarbejderens endelige skattepligtige værdi af 

fri bil er 50.500 kr. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
159

 Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.7 Opgørelse af bilens værdi 
160

 LL § 16, stk. 4. 4. pkt. 
161

 Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.8 Den ansattes egenbetaling for rådigheden 

Nyvognspris 250.000kr.         

25% af 250.000 62.500kr.           

Skattemæssig værdi 62.500kr.           

Egen betaling 12.000kr.           

Ny skattemæssig værdi 50.500kr.           

Skattemæssig værdi første 3 år

Udregning 11
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7.5.1. Befordringsfradrag 

Alle lønmodtagere har ret til et befordringsfradrag imellem sin sædvanlige bopæl og sit arbejdssted. For 

lønmodtager, som beskattes af fri bil frafaldes denne fradragsret
162

. 

 

Den eventuelle indkomstforhøjelse som medarbejderen vil opleve ved fjernelse af sit befordringsfradrag, 

anses ikke som værende en egenbetaling, og kan ikke fratrækkes i opgørelsen af den skattemæssige værdi. 

 

7.6. Driftsudgifter 

Firmaet kan afholde driftsudgifter, hvor der er direkte sammenhæng imellem udgiften og firmabilen, uden at 

dette vil have en skattemæssig påvirkning for medarbejderen, som beskattes af fri bil. Driftsudgifterne skal 

være ordinære og omfatter f.eks. forsikringer, vægtafgift, benzinforbrug, olie, bilvask og nødvendige 

reparationer og almindelig vedligehold. 

 

Afholder firmaet udgifter, som ikke anses for værende ordinære, som f.eks. betaling af garage eller 

parkeringsafgifter, bliver medarbejderen særskilt fra beskatningen af fri bil yderligere skattepligtig af disse 

udgifter. Ofte indgår disse udgifter under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder. 

 

7.6.1. Bro- og færgeafgift 

Helt særligt gælder det for firmabetalte bro- og færgeafgifter, at hvis udgiften hertil afholdes i forbindelse 

med medarbejderens erhvervsmæssige kørsel, er udgiften hertil skattefri for medarbejderen. 

 

Hvis firmaet stiller en firmabetalt brobizz eller færgeabonnement til rådighed for medarbejderen til brug 

imellem medarbejderens bopæl og arbejdssted, afhænger medarbejderens skattepligt heraf, om 

medarbejderen har taget et skattemæssigt fradrag for befordring
163

. Hvis medarbejderen ikke har taget et 

skattemæssigt fradrag for særlig befordring, er medarbejderen ikke skattepligtig af den firmabetalt brobizz 

eller færgeabonnement, og omvendt er medarbejderen skattepligtigt, hvis medarbejderen har taget et 

skattemæssigt fradrag for særlig befordring. 

 

7.7. Særlige og specialindrettede køretøjer 

Særlige køretøjer er ikke omfattet af beskatningsreglerne for fri bil, idet de særlige køretøjer ikke anses som 

værende egnet til privatkørsel. Særlige køretøjer er f.eks. kranvogne og tankbiler. 

 

Specialindrettede biler er heller ikke omfattet af beskatningsreglerne for fri bil, idet de ligeledes ikke anses 

som værende egnet til privatkørsel. En specielindrettet bil, er en bil som, hvis det ikke var for bilens 

specialeretning, var egnet til privatkørsel. I en vurdering af om der er tale om et specialindrettet køretøj, bør 

der tages stilling til om: 

 

 Køretøjet er egnet som alternativ for en privat bil. 

 Der er et erhvervsmæssigt behov for specialindretningen. 

                                                           
162

 LL § 9 C, stk. 7. 
163

 Jf. LL § 9 C 
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 Specialindretningen er nødvendigt for arbejdsudførsel.  

 

I bilag 3 er angivet et skema til hjælp for vurderinger af, om et køretøj taler for at være specialindrettet.  

 

Såfremt en medarbejder alligevel foretager privat kørsel, bliver medarbejderen skattepligtig
164

. Privat kørsel 

deles for særlige og specialindrettede biler op i følgende tre kategorier: 

 

 Kørsel imellem bopæl og arbejdsplads 

 Privat kørsel i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel 

 Anden privat kørsel 

 

7.7.1. Kørsel imellem bopæl og arbejdsplads 

Idet kørsel imellem arbejdstagerens bopæl og sin arbejdsplads i et specialindrettet køretøj anses som fri 

beordring, vil arbejdstageren kun blive skattepligtig af kørslen, hvis arbejdstageren har taget 

befordringsfradrag for kørslen
165

. 

Hvis arbejdstageren på vej fra sin bopæl til sin arbejdsplads henter en kollega, vil kørslen blive skattepligtig 

for arbejdstageren, medmindre det er arbejdsgiver, som har anmodet om, at arbejdstageren henter 

kollegaen
166

. 

 

7.7.2. Privat kørsel i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel 

Arbejdstageren har lov til at køre op til 1.000 km. årligt i et særligt eller specialindrettet køretøj, uden at 

arbejdstageren bliver skattepligt af den private kørsel. Det er et krav, at den private kørsel sker i tilknytning 

til den erhvervsmæssige kørsel
167

. Hvis der kun er tale om svinkeærinder på under et par hundredemeter fra 

den erhvervsmæssig kørsel, indgår disse ikke i optællingen af de 1.000 km. 

 

Overstiger den private kørsel på et indkomstår 1.000 km., bliver arbejdstageren skattepligtig af de kilometer, 

som oversiger den fastsatte grænse på 1.000 km. Arbejdstageren skal beskattes af den fastsatte kilometertakst 

på 3,70 kr.
168

  

 

7.7.3. Anden privat kørsel 

Hvis arbejdstageren benytter det særlige eller specialindrettede køretøj til privat kørsel, som ikke er i 

tilknytning med den erhvervsmæssige kørsel, skal arbejdstageren beskattes
169

. Hvilket betyder, at 

arbejdstageren skal beskattes af den værdi, som det ville have kostet arbejdstageren at leje et køretøj med 

lignende anvendelsesmuligheder. 

                                                           
164

 LL § 16, stk. 3 
165

 Jf. LL § 9 C 
166

 Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.13 Særlige køretøjer 
167

 Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.13 Særlige køretøjer 
168

 2015 niveau 
169

 LL § 16, stk. 3. 
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7.7.4. Bagatelgrænse 

Hvis arbejdstageren bliver skattepligtig af privat kørsel, indgår den skattepligtige værdi i bagatelgrænsen for 

arbejdsrelaterede personalegoder
170

. Arbejdstageren bliver derfor først skattepligtig, såfremt værdien af alle 

arbejdstagerens arbejdsrelaterede personalegoder overstiger 5.700 kr.
171

. Hvis den samlede værdi af 

arbejdstagerens arbejdsrelaterede personalegoder overstiger de 5.700 kr., bliver arbejdstageren skattepligtig 

af hele værdien, og ikke blot den del som overstiger de 5.700 kr. 

7.8. Overvejelser 

7.8.1. Arbejdstager 

Når en arbejdstager kører erhvervsmæssigt i sin egen bil, kan arbejdsgiveren skattefrit godtgøre den 

erhvervsmæssige kørsel med 3,73 kr. pr. km.
172

 op til 20.000 km. og for kørsel herover 2,05 kr. pr. km.
173

 

 

Arbejdsgiveren kan også vælge at stille en firmabil til rådighed for arbejdstageren. Der findes ikke et 

generelt svar på, hvilken af de to muligheder, der er mest gunstig. Der er mange variabler, som har betydning 

for fordelagtigheden, og det bør derfor vurderes gang for gang, hvad der er mest gunstigt i den pågældende 

situation. Variablerne er f.eks. bilens anskaffelsespris, kørselsbehovet (både privat og erhverv), renteudgifter 

og afstanden til arbejdsstedet. 

 

Udregning 12: 

For udregningen har jeg opstillet følgende antagelser: 

 Anskaffelsesprisen er 400.000 kr. 

 Arbejdstager betaler en marginal skat på 56,4 %.
174

 

 Årlig kørsel på 20.000 km. heraf 15.000 km. som erhvervsmæssig kørsel 

 Årlige driftsudgifter heri bilens værdiforringelse og renteudgifter til anskaffelse på 110.000 kr. 

 Årlig lønnedgang = driftsudgifter fratrukket den skattefri kørselsgodtgørelse
175

 

 

*Udregningen er egen beregning udarbejdet til brug for dette afgangsprojekt. 

 
 

                                                           
170

 Beskrevet i afsnit 2.5.4. 
171

 2015 niveau 
172

 2015 niveau 
173

 2015 niveau 
174 2015 niveau, http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-

2015/ 
175

 Herved holdes arbejdsgiveren omkostningsneutral 

Egen bil Firmabil

Driftsudgifter -110.000

Skattefri kørselsgodtgørelse 55.500

Skattebesparelse for renteudgifter 3.000

lønnedgang efter skat -23.762

Skat af firmabil -53.580

Samlede udgifter -51.500 -77.342

Udregning 12
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Udregning 12 viser, at hvis arbejdstageren fravælger firmabilen og kører i sin egen bil, så vil arbejdstageren 

have 25.842 kr. mere til sin frie disponering om året. I en sådan udregning skal der derfor altid ses på de 

forskellige variabler, før en beslutning træffes. 

 

7.8.2. Arbejdsgiver 

Når arbejdsgiveren skal vælge, om arbejdstager skal have en firmabil eller skattefri kørselsgodtgørelse, bør 

arbejdsgiveren lave en vurdering af alle parameter, som påvirker arbejdsgiverens totale omkostninger. De 

udgifter som arbejdstager vil have i forbindelse med anskaffelsen af bilen, samt de driftsomkostninger som 

vil følge med f.eks. forsikring, benzin og almindelig vedligehold, bør blive opvejet af arbejdstagerens 

lønreduktion, bilens skattemæssige afskrivninger og arbejdsgiverens besparelse af skattefri 

kørselsgodtgørelse, og eventuelt en egenbetaling fra arbejdstageren. 

Ligeledes bør arbejdsgiveren overveje fordele og ulemper ved at lave en bruttotrækordning med 

arbejdstageren, hvor godet er en bil. 

7.9. Beregning af egen bil kontra fri bil 

Beregningerne er vist i bilag 4. 

 

For beregningerne er følgende antagelser foretaget: 

 Arbejdsgiveren er omkostningsneutral.
176

 

 Arbejdstageren er ikke berettiget til befordringsfradrag.  

 Arbejdstager betaler en marginal skat på 56,4 %. 

 Renteudgift er sat til 1.000 kr. pr. 50.000 af bilens anskaffelsespris. I beregningerne er der kalkuleret 

med en skattebesparelse på 33 % af renteudgiften ved kørsel i egen bil. 

 Kørselsgodtgørelsen er beregnet med 3,70 kr. op til 20.000 km. og 2,05 kr. pr. km. over 20.000 km. 

 Variable udgifter 

o Vedligeholdelse 50 øre pr. km. 

o Gennemsnitlig brændstofs forbrug 14 km. pr. liter. 

o Gennemsnitlig benzinpris 11,30 kr. pr. liter. 

o Bilens årlige værdiforringelse er sat til 10 %, + 1 % for hver kørte 5.000 km. 

 Faste udgifter 

o Forsikring er sat til 1.500 kr. pr. 50.000 kr. af bilens anskaffelsespris. 

o Autohjælp abonnement er sat til 1.000 kr. årligt. 

o Rengøring, vask og parkering er skønnet til 2.000 kr. årligt. 

o Ejerafgift er beregnet ud fra bilen brændstoføkonomi.
177

 

 

For beregningerne er der således tre faktorer som gør, at beregningsudfaldet ændres: 

 Antallet af kørte kilometer privat 

 Antallet af kørte kilometer erhvervsmæssigt 

 Bilens anskaffelsespris 

 

                                                           
176

 Arbejdstagerens lønnedgang svarer til de samlede driftsudgifter 
177

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1817286 
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Det ses af beregningerne, at når der køres et højt årligt antal kilometer erhvervsmæssigt, så skal der 

yderligere også køres et højt antal kilometer privat, før det ikke længere er økonomisk fordelagtigt at køre i 

egen bil. Antallet af kilometer der skal køres privat, mindskes i takt med stigningen i bilens anskaffelsespris, 

idet en højere anskaffelsespris øger de totale driftsudgifter, og deraf mindsker fordelen af 

kilometergodtgørelsen. 

 

Beregningerne viser altså, at uanset bilens anskaffelsesværdi, så er det en økonomisk fordel, at køre i sin 

egen bil, hvis der køres mange erhvervsmæssige kilometer, idet medarbejderen kompenseres med skattefrie 

midler, når medarbejderen køre i egen bil. Den økonomiske fordel mindskes med antallet af kilometer kørt 

privat, idet de variable omkostninger stiger parallelt med antallet af kilometer.   

 

Der kan derfor argumenteres for, at bestemmelsen om beskatning af fri bil, ikke virker som tiltænkt i praksis. 

Idet det må antages, at bestemmelses har været tiltænkt personer med et højt antal erhvervsmæssige kørte 

kilometer, hvor bestemmelsen giver en skattemæssig fordel for personer med et højt antal privat kørte 

kilometer. 

 

7.10. Delkonklusion 

Hovedreglen er, at hvis en arbejdstager, som led i et ansættelsesforhold, får stillet en bil til sin rådighed af sin 

arbejdsgiver, hvor det ikke kan bevises, at arbejdstageren ikke har privat rådighed over bilen, skal beskattes 

af bestemmelsen for fri bil. 

 

Herefter følger en del undtagelser, både for hvilke køretøjer og personer der er omfattet af bestemmelsen, 

men også undtagelser som gør, at arbejdstageren ikke bliver skattepligtig af bestemmelsen for fri bil, selvom 

firmabilen reelt er til rådighed for mulig privat benyttelse. 

 

Når en arbejdstager får stillet sig muligheden for at få råderet over en firmabil fremfor at køre i sin egen bil, 

mod at blive beskattet af fri bil, er der mange variabler arbejdstageren bør vurdere, før arbejdstageren takker 

ja til tilbuddet om fri bil.  

 

Skattemæssigt bør arbejdstageren tage stilling til om summen af de totale variable- og fasteomkostninger 

fratrukket den kørselsgodtgørelse, som arbejdsgiveren betaler pr. kørte erhvervsmæssige kilometer, vil være 

lavere end summen af sin lønnedgang efter skat
178

 og skatte betalingen af fri bil. Hvis summen er lavere, kan 

det skattemæssigt betale sig for arbejdstageren, at køre i en firmabil og blive beskattet af fri bil, fremfor at 

køre i sin egen bil. 

 

Der er således fire hovedkategorier som påvirker udfaldet af, om det skattemæssig er en fordel at blive 

beskattet af fri bil, fremfor at køre i sin egen bil: 

 

 Fordelingen af kørte kilometer privat kontra erhvervsmæssigt 

 De variable omkostninger 
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 Det antages at arbejdstageren holdes omkostningsneutral 
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 De faste omkostninger 

 Den skattepligtige værdi af bilen 

 

Jo højere antallet er af erhvervsmæssige kørte kilometer, jo mere taler det for at køre i egen bil fremfor 

firmabil, idet arbejdsgiveren udbetaler en skattefri kørselsgodtgørelse til arbejdstageren pr. kørte kilometer. 

 

Betydningen af de variable omkostninger pr. kørte kilometer stiger i takt med antallet af kørte kilometer. Des 

flere kilometer der køres, jo mere taler det for, at der er en økonomisk fordel ved at køre i en firmabil kontra 

egen bil. Eksempelsvis stiger omkostningerne til reparationer og vedligehold i takt med slidtagesen af det 

høje antal kørte kilometer, og på samme vis forringes bilens værdi hurtigere, når bilen kører mange 

kilometer.  

 

Hvis der er høje faste omkostninger forbundet med bilen, kan der være en økonomisk fordel ved at køre i 

firmabil fremfor sin egen bil. Høje faste omkostninger kan f.eks. skyldes, at der skal optages et billån med en 

høj renteudgift, for at kunne erhverve bilen. 

 

Når bilens skattepligtige værdi skal vurderes, skal der tages højde for bilens første indregistrerings dato, idet 

den skattepligtige værdi på bilen reduceres til 75 % af nyvognsprisen efter tre år. Ligeledes er det vigtigt, at 

arbejdstageren er opmærksom på at en bils skattepligtige værdi som minimum, bliver beregnet ud fra 

160.000 kr. Der er derfor ingen skattemæssig fordel ved at få stillet en firmabil til sin rådighed, hvor 

nyvognsprisen er lavere end 160.000 kr. 

 

På grund af de mange variabler som har indflydelse på den skattemæssige vurdering af om der er en 

skattemæssig fordel i at få stillet en firmabil til sin rådighed kontra at køre i sin egen bil, kan der ikke gives 

et generelt svar på, hvornår det er en skattemæssig fordel. Der bør derfor foretages en individuel vurdering 

fra sag til sag.  
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8. Konklusion 

Alle former indtægt er som udgangspunkt skattepligtigt efter SL § 4. Når indtægten ske i form af 

personalegoder, værdiansættes personalegodet som udgangspunkt til den objektive markedsværdi efter LL § 

16. Den objektive markedsværdi som værdiansættelsesprincippet tilsidesættes for nogle personalegoder, som 

er skematisk værdiansat efter LL § 16, stk. 3. 

 

o Hvis en arbejdstager modtager et af de udvalgte personalegoder. 

”Hvordan skal personalegoderne værdiansættes, beskattes og hvem tilfalder indberetningspligten?” 

Firmaarrangementer bliver værdiansat ud fra den objektive markedsværdi. Et firmaarrangement skal 

beskattes som almindelig A-indkomst. Et firmaarrangement bliver først skattepligtigt, hvis arrangementet er 

af mere privat karakter end firmarelateret. Hvis et firmaarrangementet er skattepligtigt indgår den objektive 

markedsværdi i bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Når bagatelgrænsen for mindre personalegoder 

overskrides påhviler indberetningspligten af beskatningsgrundlaget. 

 

Sundhedsydelser bliver værdiansat ud fra den objektive markedsværdi. Det er kun de sundhedsydelser, som 

er af privat karakter, og som ikke er omfattet af LL § 30, der kan blive skattepligtige for arbejdstageren. De 

skattepligtige sundhedsydelser skal beskattes som almindelig A-indkomst. Beskatningsgrundlaget kan alt 

efter ydelsen indgå i enten bagatelgrænsen for mindre personalegoder eller bagatelgrænsen for 

arbejdsrelaterede personalegoder. Når bagatelgrænserne overskrides har arbejdstageren pligten til at 

indberette beskatningsgrundlaget til SKAT. 

 

Fri telefon og fri datakommunikationsforbindelse er skematisk værdiansat. Den skattepligtige værdi udgør 

2.600 kr., og skal beskattes som almindelig A-indkomst. Bliver en arbejdstager skattepligtig af enten fri 

telefon eller fri datakommunikationsforbindelse, så påhviler indberetningspligten arbejdsgiveren.  

Fri computer bliver værdiansat ud fra den objektive markedsværdi. Fri computer er kun skattepligtig, hvis 

computeren stilles til rådighed for ren privat benyttelse. Fri computer skal beskattes som almindelig A-

indkomst, og indberetningspligten til SKAT påhviler arbejdsgiveren. 

 

Fri bil er skematisk værdiansat. Den skattepligtige værdi udregnes som en procentdel af bilens 

indregistrerings værdi. Den skattepligtige værdi skal beskattes som almindelig A-indkomst.  

Arbejdsgiveren har ansvaret for at indberette beskatningsgrundlaget af fri bil til SKAT. 

 

o Hvis en arbejdstager og en arbejdsgiver indgår en aftale om en bruttotrækordning. 

”Hvilke betingelser skal være opfyldt for at bruttotrækordningen er skattemæssig gyldig, og hvilke 

personalegoder kan indgå?” 

 

Der er tre generelle betingelser som skal være opfyldt, for at en bruttotrækordning er skattemæssig gyldig. 

Det er vigtigt, at bruttotrækordningen er en reel ændring af lønnens sammensætning, og ikke en betaling for 

et rent privat gode med ubeskattede midler. 
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De tre generelle betingelser som skal være opfyldt, er som følger: 

 Aftalen skal være civilretlig gyldig. 

 Aftaletidspunktet skal ligge før retserhvervelsestidspunktet. 

 Der skal foreligge dokumentation for en reel ændring i den fremadrettede løn. 

 

Der kan som udgangspunkt
179

 laves en bruttotrækordning for alle slags personalegoder, og der er ingen 

begrænsning for, hvor mange bruttotrækordninger en arbejdstager kan indgå. Det er dog kun de 

personalegoder, som enten beskattes lavere end den objektive markedsværdi eller som er skattefrie, der har 

en skattemæssig interesse. 

 

o En arbejdstagers skattebetaling kan optimeres ved en fleksibel lønpakke. 

”Ud fra de udvalgte personalegoder, hvilke økonomiske fordele og ulemper kan arbejdstageren 

opnå ved aflønningen i en fleksibel lønpakke fremfor ren bruttoløn?”. 

 

Der er en økonomisk fordel for arbejdstageren i at deltage i firmaarrangementer, idet firmaarrangementet kan 

være af en karakter som gør, at arbejdstageren selv ville have betalt for at deltage i. Det vurderes at den 

økonomiske fordel ved firmaarrangementer er minimal.  

 

For sundhedsydelser vurderes det, at der ikke er nogen økonomisk fordel eller ulempe. Sundhedsydelserne 

skal beskattes som den objektive markedsværdi. 

 

Den økonomiske fordel eller ulempe ved fri datakommunikationsforbindelse afgøres af, om arbejdstageren er 

skattepligtig af beløbet. Hvis arbejdstageren er skattepligtig heraf, er det en økonomisk ulempe, idet 

beskatningsgrundlaget på 2.600 kr. må antages at være højere end den objektive markedspris på en 

datakommunikationsforbindelse.  

 

Det samme er gældende for fri telefon. De 2.600 kr. må antages, at være højere end den objektive 

markedspris på et års forbrug af telefoni. Dog skal der ved fri telefon tages højde for telefonens kostpris. I en 

vurdering af om der er en økonomiske fordel ved fri telefon, vil vurderingen afgøres af værdien af telefonen. 

 

Ved fri computer kan der opnås en økonomisk fordel, hvis der laves en bruttotrækordning på computeren 

inklusiv udstyr. Dette skyldes at arbejdstagerens skattepligtige beløb kun er 50 % af computerens og udstyres 

samlede værdi.  

 

Den økonomiske fordel eller ulempe ved fri bil afgøres af, om der køres flest private eller erhvervsmæssige 

kilometer. Kører arbejdstageren mange private kilometer, kan der være en stor økonomisk fordel ved fri bil. 

Hvis arbejdstageren modsat kører mange erhvervsmæssige kilometer, er der en økonomisk ulempe ved fri 

bil, idet arbejdstageren herved længere er berettiget til skattefri kilometergodtgørelse. 

 

Samlet set vurderes det, at der for arbejdstageren kan opnås en skattemæssig fordel ved at indgå en fleksibel 

lønpakke fremfor ren bruttoløn.   
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Bilagsmateriale 

Bilag 1 - Overbliksskema til beskatningsforhold af en sundhedsforsikring  

 

Skemaet er kopieret fra den juridiske vejledning C.A.5.15.2 Undtagelse 1: Arbejdsskader og forebyggelse af 

arbejdsskader. 

Sundhedsforsikring, der 

indeholder: 

A- eller B- 

indkomst 

Skattefri Eventuel betingelse for 

skattefrihed 

Pligt til at 

indberette 

AM-

bidrag 

1.    Forebyggelse og 

behandling af arbejds-

relaterede skader 

  

 X Forebyggelsen skal 

relatere sig til en 

konkret mulig 

arbejdsskade 

  

2.    Sundheds-behandling 

m.v., der vedrører 

privatsfæren 

  

A-indkomst   X X 

3.    Rygeafvænning  X 1) Led i generel 

personale-politik for 

alle ansatte (note 1) 

  

4.    Behandling af misbrug 

af medicin, alkohol eller 

andre rusmidler 

 X (1) Skriftlig 

lægeerklæring om 

behandlings-behov og 

(2) led i generel 

personale-politik for 

alle ansatte (note 1) 

  

5.    Forebyggelse og 

behandling af arbejds-

relaterede skader og 

sundhedsbehandling m.v., 

der vedrører privatsfæren  

A-indkomst   X X 
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6.    Forebyggelse og 

behandling af arbejds-

relaterede skader og/eller 

sundhedsbehandling m.v., 

der vedrører privatsfæren. 

Herudover rygeafvænning 

og/eller behandling af 

misbrug af alkohol, 

medicin eller andre 

rusmidler 

A-indkomst X Den del af præmien, 

der kan henføres til 

rygeafvænning og/eller 

behandling af misbrug 

af medicin, alkohol 

eller andre rusmidler er 

skattefri, hvis 

betingelserne for 

skattefrihed under pkt. 

3 og/eller 4 er opfyldte. 

X X 

 

1) Hvis betingelserne for skattefrihed ikke er opfyldte, er der tale om AM-bidragspligtig A-indkomst, som er 

indberetningspligtig. 
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Bilag 2 - Overbliksskema over ydelser og betingelser for skattefrihed  

 

Skemaet er kopieret fra den juridiske vejledning C.A.5.15.3.3 Ydelserne og betingelser for skattefrihed. 

Ydelse Betingelser for skattefrihed 

Behandling for misbrug af 

medicin, alkohol eller andre 

rusmidler 

(LL § 30, stk. 1, 1. pkt) 

· Skriftlig lægeerklæring om at medarbejderen har behov for 

behandlingen. Se LL § 30, stk. 4. 

· Led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle 

virksomhedens medarbejdere. Se LL § 30, stk. 3, 1. pkt. Adgangen må 

dog godt begrænses ud fra anciennitet og antal arbejdstimer. Se LL § 30, 

stk. 3, 2. pkt. 

Rygeafvænning 

(LL § 30, stk. 1, 2. pkt.) 

· Led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle 

virksomhedens medarbejdere. Se LL § 30, stk. 3, 1. pkt. Adgangen må 

dog godt begrænses ud fra anciennitet og antal arbejdstimer. Se LL § 30, 

stk. 3, 2. pkt. 

Medicinudgifter 

(LL § 30, stk. 2) 

· Kun medicinudgifter som arbejdsgiver afholder i forbindelse med 

behandling, der er omfattet af LL § 30, stk. 1, 1. pkt. 

· Kun skattefrihed for udgifter der er afholdt senest seks måneder fra 

første behandlingsdag, bortset fra udgifter afholdt under indlæggelse på 

hospital, klinik eller lignende. Se LL § 30, stk. 2, 1. pkt. 

· Led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle 

virksomhedens medarbejdere. Se LL § 30, stk. 3, 1. pkt. Adgangen må 

dog godt begrænses ud fra anciennitet og antal arbejdstimer. Se LL § 30 

stk. 3, 2. pkt. 

Forsikring 

(LL § 30, stk. 1, 3. pkt) 

· Det er kun den del af en forsikringspræmie, der kan henføres 

til misbrugsbehandling eller rygeafvænning omfattet af skattefriheden i 

LL § 30,  der er skattefri. 

· Led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle 

virksomhedens medarbejdere. Se LL § 30, stk. 3, 1. pkt. Adgangen må 

dog godt begrænses ud fra anciennitet og antal arbejdstimer. Se LL § 30, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164594#p30
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164594#p30
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164594#p30
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164594#p30
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stk. 3, 2. pkt. 

Lån til behandling eller 

rygeafvænning 

(LL § 30, stk. 1, 2. pkt) 

· Lånet må kun dække behandling eller rygeafvænning, der er omfattet 

af skattefriheden i LL § 30. Se LL § 30, stk. 1, 2. pkt. 

· Led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle 

virksomhedens medarbejdere. Se LL § 30, stk. 3, 1. pkt. Adgangen må 

dog godt begrænses ud fra anciennitet og antal arbejdstimer. Se LL § 30, 

stk. 3, 2. pkt. 

 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164594#p30
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Bilag 3 - Overbliksskema til vurdering af specialindrettede køretøjer.  

 

Skemaet er kopieret fra den juridiske vejledning C.A.5.14.1.13 Særlige køretøjer. 

Forhold der taler for specialindrettet: Forhold der taler imod 

specialindrettet: 

Der er tale om et større køretøj. Køretøjet er smart og minder om biler, 

der normalt bruges privat. 

Der er tale om en kassevogn. Køretøjet er rent og pænt indvendig, så 

man ikke behøver arbejdstøj for at køre i 

den. 

Der er ikke sideruder i køretøjets varerum. Køretøjet er en ladvogn uden nogen eller 

kun begrænset specialindretning. 

Der er som følge af et erhvervsmæssigt behov 

indrettet mange fastspændte reoler, der fylder det 

meste af køretøjets lastrum. 

Der er ikke et erhvervsmæssigt behov for 

køretøjets indretning. 

Køretøjet er ud over de fastspændte reoler også fyldt 

med nødvendigt værktøj og materialer. 

Der er ikke erhvervsmæssigt behov for at 

medbringe det pågældende værktøj mv. 

Køretøjet er beskidt som følge af den 

erhvervsmæssige brug. 

Køretøjet har firehjulstræk, uden at den 

erhvervsmæssige brug nødvendiggør 

dette. 

Køretøjet lugter ubehageligt som følge af den 

erhvervsmæssige brug. 

Køretøjets normale anvendelsesområde 

svarer ikke til den erhvervsmæssige 

anvendelse. 

Der er indrettet erhvervsbetingede installationer på 

sædet ved siden af føreren. 

  

Køretøjet bærer generelt præg af erhvervsmæssig 

brug. 
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Bilag 4: Beregning af kørsel i egen bil kontra fri bil 

 

*Udregningen er egen beregning udarbejdet til brug for dette afgangsprojekt. 

 

Grønt felt: Økonomisk fordel ved at kører I egen bil 

Gult felt: Økonomisk forskel er under 2.000 kr. og betragtes som neutral 

Blåt felt: Økonomisk fordel ved at blive beskatte af fri bil 
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