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1. Indledning 

1.1. Indledning 

 

Danske virksomheder oplever ofte at ansatte forventer at modtage personalegoder af virksomheden. 

Derfor tilbyder virksomhederne tilbyder personalegoder til den ansatte. Ikke alle virksomheder er 

opmærksomme på, hvorledes et personalegode skal beskattes for en medarbejder kontra en hoved-

aktionær. 

Det er gået hen og blevet en samfundsmæssig opfattelse, at personalegoder er en del af lønpakken 

ved ansættelsen. Ved samfundsmæssig opfattelses menes der at medarbejderne ude i virksomheden 

forventer et personalegode. 

Visse personalegoder hører under bagatelgrænser og bliver således først skattepligtige når bagatel-

grænsen overskrides. Det kan ofte skabe forvirring fra medarbejdernes side i forhold til beskatnin-

gen af et personalegode. 

Danmark har et af verdens højeste skattetryk
1
 og antallet af de dansk topskatteydere toppede tilbage 

i 2008, hvorfor ca. 1 mio. personer betalte topskat
2
. Efterfølgende er antallet af topskatteydere i 

Danmark blevet reduceret som følge af 2009-skattereformen og 2012-skattereformen. Skatterefor-

merne omhandler indfasning af satser og beløbsgrænser i personbeskatning frem i tiden.
3
 

Topskatteydere betaler en marginalskat på op til 56,4 %.
4
 Topskatteyderne har derfor ofte en større 

interesse i, at få stillet et personalegode til rådighed frem for at modtage mere i løn. Personalegoder 

modregnes i bruttolønnen, hvorfor fordelen for topskatteydere ligger i, hvis et personalegode be-

skattes lavere end den objektive markedsværdi. 

Personalegoder udbetales i naturalier men er reelt løn, udgangspunktet bliver derfor også, at perso-

nalegoder er skattepligtige af markedsværdien herpå.
5
 Som følge af både lovgivning og praksis fra-

viger en række personalegoder fra dette udgangspunkt. 

En bruttotrækordning giver visse muligheder for at formindske skattebetalingen. Dette har derfor 

stor interesse for de personer, som kan undgå at betale topskat eller få reduceret deres betaling af 

topskat. Personalegoder er generelt kun interessant når værdiansættelsen er under markedsværdien, 

og dermed beskattes med en lavere værdi eller skattefrit. 

                                                 
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
 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattereform-2009-foraarspakke-20-indfasning-af-satser-og-

beloebsgraenser-2010-til-2019 
4
 2015 niveau, 459.200 kr. og 467.300 kr. i 2016 

5
 SL § 4 og 16 
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Fleksible lønpakker er populære både blandt medarbejdere, hovedaktionærer og arbejdsgiver, idet 

de giver medarbejderne/hovedaktionær mulighed for en sammensætning af både løn og personale-

goder. Det drejer sig bl.a. om de mere bløde værdier som f.eks. fleksible arbejdstider, mulighed for 

massage og motionsrum m.fl. 

Det er interessant at kigge på medarbejdere i forhold hovedaktionærer, da der kan være andre regler 

og anden praksis i forhold til beskatningen af et personalegode. Der vil ligeledes perspektiveres til 

regler og praksis med bl.a. relevante afgørelser og domme.  

Omvendt får arbejdsgiver en direkte besparelse på lønninger, og antagelsesvis en mere tilfreds og 

arbejdsvillig medarbejder. 

1.2. Problemformulering 

 

Dette afgangsprojekt vil analysere beskatningen af udvalgte gænge personalegoder med henblik på 

at skabe et overblik over hvorledes beskatningen heraf skal ske. Analysen vil dernæst belyse for-

skellene i beskatningen mellem ansatte medarbejdere kontra hovedaktionærer og på denne bag-

grund vurdere hvornår og hvorledes beskatningen kan være mest fordelagtig. 

Afgangsprojektets problemstilling vil således være at besvare følgende hovedspørgsmål: 

Hvordan beskattes medarbejdere og hovedaktionærer af gængse personalegoder og hvori lig-

ger de eventuelle beskatningsmæssige forskelle? 

For at besvare ovenstående problem, vil der tages udgangspunkt i de tre nedenstående under-

spørgsmål:   

 Hvad er betingelserne for, at en medarbejder og en arbejdsgiver kan indgå aftale om en 

bruttotrækordning, og hvori består den skattemæssige fordel? 

 Hvordan er en hovedaktionær stillet i skattemæssig henseende i forbindelse med brutto-

trækordninger i forhold til medarbejdere, der har en bruttotrækordning? 

 Hvordan beskattes og værdiansættes en række personalegoder, for henholdsvis medar-

bejdere og hovedaktionærer, og er der mulighed for at opnå en skattemæssig fordel? 
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1.3. Afgrænsning 

 

Afgangsprojektets formål er at beskrive og analysere de skattemæssige behandlinger af de afgræn-

sede personalegoder. Vi tager udelukkende udgangspunkt i beskatningsreglerne i Danmark. 

Afgangsprojektet er afgrænset, så det kun vedrører personer, som er fuld skattepligtige til Danmark 

jf. KSL § 1. stk. 2. Dermed afgrænser vi os fra beskatningsregler i udlandet.. 

For både hovedaktionærer og medarbejdere har vi i afgangsprojektet valgt at afgrænse os til, ude-

lukkende at kigge på de skattemæssige problemstillinger, hvorfor momsbehandling mv. på de ud-

valgte personalegoder undlades. 

Da personalegoder er et stort område, har vi valgt at fokusere på enkelte områder. I afgangsprojek-

tet er der lagt vægt på følgende personalegoder: 

 Bruttotrækordning, 

 Fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse 

 Fri bil 

 Firmaarrangementer 

 Sundhedsydelser 

 Fri helårsbolig 

Vi afgrænser os fra de resterende personalegoder for at komme dybere ned i de enkelte personale-

goder frem for en bred analyse omkring personalegoder. 

For fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse afgrænser vi os til, at afgangsprojektet 

kun omhandler de gældende regler. Vi vil derfor ikke behandle de skattemæssige konsekvenser af 

multimediebeskatningen kontra de nye beskatningsregler. Der afgrænses endvidere fra beskatnings-

regler vedrørende handicappede og ægtefælder.  

Motorcykel, scooter og knallert er ikke medtaget i bestemmelsen for beskatning af fri bil, og den 

skattemæssige behandling af kørsel på arbejdsgiverbetalt motorcykel, scooter og knallert vil derfor 

ikke blive behandlet i afgangsprojektet. Vi afgrænser os fra særlige køretøjer. Fri bil afgrænser sig 

fra dagsafgift, regler for chaufører og kundeopsøgende aktivitet. Fri bil afgrænser sig endvidere for 

særlige bilordninger, herunder lejet/leaset bil, deleleasing, biler i sameje, delebil, elbil i forsøgsperi-

ode og koncerninterne overdragelser. Afgrænsning af særlige regler for hyrevogne i beskatnings-

grundlaget. 

I beskatningsreglerne for fri helårsbolig fokuseres der kun på reglerne i Danmark. Endvidere foku-

serer vi kun på reglerne for almindelige helårsbolig, samt tjenesteboliger, der afgrænses derved fra 

andre boligtyper bl.a. landbrugsejendomme. 

For at kunne konkretisere vores problemformulering forudsættes det, at de behandlede personalego-

der er erhvervet som et vederlag frem for lønkroner for en arbejdsydelse. De skattemæssige pro-
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blemstillinger for personalegoder ved en usædvanlige ydet arbejdsindsats vil derfor ikke blive be-

handlet i afgangsprojektet. 

Afgangsprojektets besvarelse af problemformuleringen er baseret på den gældende lovgivning og 

retspraksis pr. 1. maj 2016. 

1.4. Metode og litteratur og kildekritik 

 

Afgangsprojektet vil ikke tage udgangspunkt i et konkret juridisk problem, som domstole typisk 

gør. Afgangsprojektet vil tage afsæt i den juridiske metode, ud fra et generelt synspunkt for hvornår 

et personalegode er skattepligtigt, delvist skattepligtigt eller skattefrit. 

Den deduktive metode tager udgangspunkt i eksisterende teori. Ud fra den deduktive metode kan 

virkningerne af en bestemt handling konkluderes
6
. Dette kunne være hvordan den skattemæssige 

konsekvens for en medarbejder eller en hovedaktionær, som modtager et personalegode ville være. 

Konklusioner er baseret på afgangsprojektets beskrivelse og analyse af problemformuleringen, som 

tager udgangspunkt i gældende lovgivning og retspraksis. Metodevalget er derfor deduktion, idet 

afgangsprojektet tager afsæt i den eksisterende skattelovgivning, hvorefter der dannes konklusioner 

på baggrund af dette. 

Afgangsprojektet bygges op således at der under hvert emne vil være beskrivelser, analyser og vur-

deringer. 

Besvarelsen vil rumme beregninger i form at hvordan et personalegode beskattes, for at styrke be-

svarelserne, konklusionerne og vurderingerne i afgangsprojektet. 

 

For indsamling af data til afgangsprojektet er der benyttet den kvalitative dataindsamlingsmetode
7
. 

Den indsamlede data til brug for besvarelsen, er hovedsagligt den gældende lovgivning inden for 

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

forståelse af afgangsprojektets problemstilling blive anvendt relevante bøger, publikationer og artik-

ler. 

De anvendte data er indsamlet og udarbejdet af andre og brugt til andet end dette afgangsprojekt. 

Derfor kan det indsamlede data kategoriseres som sekundærer data
8
. Validiteten i afgangsprojektet 

af de indsamlede data anses for værende høj, idet udgiverne for de anvendte data f.eks. er professo-

rer, advokater, konsulenter og revisorer, som alle har mellem- eller længerevarende uddannelse og 

ekspertise inden for skatteområdet, og gældende lovgivning. 

                                                 
6
 ”Den skinbarlige virkelighed - vidensproduktion i samfundsvidenskaberne”, Ib Andersen, 2014, side 49.   

7
 ”Den skinbarlige virkelighed - vidensproduktion i samfundsvidenskaberne”, Ib Andersen, 2014, kap. 4. 

8
 ”Den skinbarlige virkelighed - vidensproduktion i samfundsvidenskaberne”, Ib Andersen, 2014, side 81.   
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Der vil i afgangsprojektet ikke anvendes eller indsamles primære data
9
. Der er for simplificering af 

eksempler til støtte for konklusioner blevet udarbejdet egne beregninger, som kan kategoriseres som 

værende primære data. 

Afgangsprojektet vil bygges op som vist på nedenstående illustration: 

 

I afsnit 2 gennemgås den lovmæssige udvikling inden for personalegoder, samt den skattemæssige 

kategorisering af den generelle betragtning af et personalegode. Afsnittet vil tage udgangspunkt i 

LL § 16. 

Afsnit 3 omhandler en redegørelse for den anvendte bruttotrækordning, og betingelserne for hvor-

når en bruttotrækordning er gyldig. Det vil endvidere blive vurderet hvornår en bruttotrækordning 

kan give arbejdstageren en skattemæssig besparelse. 

I afsnit 4-8 analyseres lovbestemmelserne for de udvalgte personalegoder. Det vurderes hvornår en 

arbejdstager og arbejdsgiver, er skattepligtig af de pågældende personalegoder, samt hvordan den 

skattemæssige værdiansættelse skal behandles. Endvidere vil belyse beskatningsreglerne for de en-

kelte personalegoder, samt eventuelle forskelle i beskatningen hos medarbejderen kontra hovedak-

tionæren. 

For at højne validiteten af vurderingerne i afsnit 4-8, er der på baggrund af det analyserede materia-

le, udarbejdet eksempler som simplificerer lovbestemmelserne. Ligeledes foretages der, med ud-

gangspunkt i analyserne, beregninger for at verificere skattemæssige konsekvenser.  

Afsnit 9 indeholder konklusioner til afgangsprojektet. 

Afsnit 10 indeholder litteraturlisten til afgangsprojektet. 

Afsnit 11 indeholder bilag til afgangsprojektet.  

                                                 
9
 ”Den skinbarlige virkelighed - vidensproduktion i samfundsvidenskaberne”, Ib Andersen, 2014, side 83.   

Litteraturliste 

Konklusion 

Bruttotræksordning, fri telefon, computer, datakommunikationsforbindelse, fri 
bil, firmaarrangementer, sundhedsydelser, fri helårsbolig  

Personalegoder generelt 

Indledning 
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2. Personalegoder generelt 

2.1. Indledning og definition 

 

Flere og flere forventer at modtage personalegoder på arbejdspladsen. Det er f.eks. ikke unormalt at 

medarbejderen får fri telefon eller får betalt sundhedsydelser. 

Som tidligere nævnt er skattetrykket højt i Danmark, og derfor kan det også være en skattemæssig 

fordel for medarbejderen, at erhverve personalegoder fremfor en højere løn. 

Set fra arbejdsgiverens side, kan personalegoder være et godt værktøj til at motivere og fastholde 

medarbejderen, samt at holde sygefraværet nede. Medarbejdere som er glade for jobbet, er også 

mindre syge.
10

 Fastholdesen af medarbejdere er vigtigt da det medvirker til en kompetent og god 

arbejdsplads. 

Uanset hvad der ligger til grund for arbejdsgiverens ønske om at tilbyde personalegoder til en med-

arbejder, er at medarbejderen opnår en skattemæssig fordel ved at modtage godet. Fordelen opnås 

ved at godet er delvis skattepligtigt eller er skattefrit.
11

 
12

 
13

 

Et personalegode kan betegnes som en værdi man modtager af virksomheden, f.eks. mad og ting 

man får stillet til rådighed til privat anvendelse. Et personalegode kan både være noget man modta-

ger, men det kan også være noget man får stillet til rådighed. Efter SL § 4, er personalegoder skat-

tepligtige, da paragraffen siger at alle enkeltstående og tilbagevendende indtægter, med hensynta-

gen til omstændighederne, som har medført indtægten skal indregnes i indkomsten, og er derved 

skattepligtig. 

Den skattepligtige indkomst som et personalegode er en del af, kan værdiansættes efter LL § 16
14

. 

LL § 16 præciserer indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for personalegoder.
15

 Para-

graffen fastslår at personalegoder værdiansættes efter den objektive markedsværdi, men at erhver-

veren af personalegodet ikke er skattepligtigt, hvis godet er omfattet af bagatelgrænsen, eller hvis 

godet helt er fritaget for beskatning. Personalegoder skal som udgangspunkt beskattes efter mar-

kedsværdien. 

Der er en række personalegoder som helt eller delvist er skattefrie. Efter den juridiske vejledning fra 

SKAT, kan man illustrere LL § 16 for personalegoder jf. bilag 4.  

 

                                                 
10

 Artikel ” Tilfredse medarbejdere er mindre syge” Marianne Fajstrup, Berlingske Tidende, 2005 
11

 Artikel ”får du samme personalegoder som kollegerne”, Sara Rosendal, 2014. 
12

 Artikel ”Flere får personalegoder”, Flemming Svith og Maria Jakobsen, 2001. 
13

  Artikel ”Personalegoder”, Kristian Jensen, 2005. 
14

  Lov ”Ligningsloven” Retsinformation. 
15

 Vejledning ”Den juridiske Vejledning”, SKAT, 2016 
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Ud fra en skattemæssig tilgangsvinkel kan et personalegode deles op i fem kategorier
16

: 

 Beskatning af markedsværdien 

 Beskatning efter standardsatser 

 Skattefri personalepleje 

 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 

 Bagatelgrænse for mindre personalegoder. 

 

Man skal være opmærksom på, at der i visse tilfælde kan være strammere regler for beskatningen af 

et personalegode og beskatningsgrundlaget for et givent personalegode kan være forskelligt for ho-

vedaktionærer kontra medarbejdere. Hovedaktionæren kan også ofte blive stillet i en situation hvor 

han vil blive rådigheds beskattet, selvom hovedaktionæren ikke har gjort brug af godet. Rådigheds-

beskatningen vil blive uddybet i afsnittet om fri bil. 

2.2. Krav om ansættelsesforhold 

 

For at LL § 16 finder anvendelse er der krav om et ansættelsesforhold, hvor der udføres et stykke 

arbejde imod modtagelse af et personalegode eller løn. Det kan eksempelvis være arbejde for besty-

relser eller andre kollektive organer, eller at ens familie modtager goder for det arbejde man har 

udført. 

Generelt kan man sige at LL § 16 finder anvendelse for goder, der er ydet
17

 

 som led i en ansættelsesaftale 

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

 til personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, 

råd, nævn eller andre kollektive organer 

 til medlemmer af Folketinget, regionalråd og kommunalbestyrelser 

 til menighedsrådsmedlemmer 

 til hovedaktionærer 

 I forbindelse med en arbejdsaftale, selvom lønmodtager ikke bliver aflønnet i penge. 

2.3. Skattemæssig værdiansættelse 

 

Jf. ovenfor værdiansættes personalegoder som hovedregel efter markedsværdien på overdragelses-

tidspunktet. Nogle personalegoder bliver beskattet efter standardsatser og andre er helt skattefrie. 

Nogle af punkter er beskrevet længere ned i projektet. 

 

                                                 
16

 Publikation ”Personalegoder 2016”, udgivet af Revisor Gruppen Danmark(RGD), 2016 
17 

Den juridiske vejledning - C.A.5.1.2 
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Beskatning af markedsværdi: 

Markedsværdien kan beskrives som det godet må koste på anskaffelsestidspunktet for modtageren. 

Nogle gange kan det være svært at værdiansætte et gode. Her er der mulighed for at værdiansætte 

godet efter købsprisen.
18

 

Beskatningen af markedsværdier kan opdeles i 2 forskellige kategorier, enten som ”Overdraget til 

eje eller lån” og som ”sparet privatforbrug”.
19

 

Hvis et personalegode bliver overdraget til eje, skal man følge hovedreglen beskrevet under punkt 

2.3. Er der blot tale om et lån af personalegodet til en medarbejder, fastsættes værdien ud fra det 

som det ville have kostet medarbejderen, at leje godet et andet sted. 

Har godet en karakter af sparet privatforbrug, kan den skattemæssige værdi opgøres som den værdi 

personen sparer ved ikke selv at afholde udgiften. Med udgifterne menes der private udgifter som 

f.eks. omkostninger til en privat forsikring. 

Beskatning efter standardsatser: 

Mange personalegoder beskattes efter standardsatser, men der er nogle som er særlig interessante, 

da de beskattes med nogle andre satser. Disse undtagelser reguleres løbende og værdiansættes an-

derledes end andre personalegoder. LL § 16 nævner følgende personalegoder som værdiansættes og 

beskattes anderledes: 

 Fri bil 

 Fri helårsbolig 

 Fri lystbåd 

 Fri kost og logi 

 Fri telefon, datakommunikationsforbindelse og computer med tilbehør 

 Fri parkering 

Skatterådet og SKAT har sammen udarbejdet en vejledning i hvor nedenstående personalegoder 

skal værdiansættes: 

 Måltider i personalekantiner med arbejdsgiver tilskud 

 Privat kørsel i særlige køretøjer 

Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder: 

Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede arbejdsgoder er på kr. 5.800 (2016) jf. LL § 16 stk. 3, 6 pkt.
20

. 

Arbejdsrelaterede personalegoder er udgifter arbejdsgiver har afholdt på medarbejderens vegne i 

imod at medarbejderen har stået til rådighed til udførelse af arbejde. Der skal være sammenhæng 

mellem godet og det arbejde der er udført.  

Værdiansættelsen for disse goder er markedsværdien, som også er beskrevet tidligere. 
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De arbejdsrelaterede goder der hører under bagatelgrænsen kan ses i LL § 16 stk. 1. Eksempler på 

goder som kunne være omfattet: 

 Vaccinationer 

 Gratis mad og drikke ved overarbejde 

 Fri avis 

 Beklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiver, og SKAT ser helst – ud fra praksis at 

der er påført firmalogo. 

Eksempler på goder som ikke er omfattet af bagatelgrænsen, er goder som har særlige værdiansæt-

telsesmetoder og de goder, som er fastsat med normalværdier af skatterådet. 

Der er goder som slet ikke hører med under denne bagatelgrænse. Det er bl.a. kaffe, vand og frugt 

der indtages i forbindelse med arbejdet. Det kan være at arbejdet betaler for en parkeringsplads af 

hensyn til arbejdspladsens beliggenhed. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis beløbsgrænsen overskrides på 5.800, så bliver hele 

beløbet skattepligtigt. Det betyder at hvis man har brugt 5.700 på et år på en medarbejder og med-

arbejderen eksempelvis arbejder over og køber noget mad for 150 kr. Så vil Medarbejderen blive 

skattepligtig af 5.850. Hvis medarbejderen ikke køber for 150 kr. er de 5.700 kr. skattefrie. 

Bagatelgrænse for mindre personalegoder: 

Bagatelgrænsen for mindre personalegoder er 1.100 jf. LL § 16 stk. 3, 3. pkt.
21

. Virksomheder har 

ingen indberetningspligt af disse personalegoder med mindre de en værdi over 1.100 kr. Indberet-

ningspligten påhviler medarbejderen, hvis bagatelgrænsen overskrides. 

Værdiansættelsen af disse goder fungerer ligesom punkt 2.3. (LL§ 16)  

Goder som er omfattet kan eksempelvis være betaling af motionsløb, adgang til svømmehal, bio-

graftur, vin og chokolade mfl. Der er særlige regler for gaver som gives ved særlige lejligheder som 

f.eks. op til jul og nytår. Gaver ved særlige lejligheder regnes ikke med i de 1.100. 

Ved julegaver er der særlige regler. Maksimalværdien af en julegave må højst være på 800 kr. hvis 

den skal være skattefri. Kontantgaver og gavekort som kan omveksles til kontanter ikke er omfattet 

af denne grænse og skal beskattes som personlig indkomst. 
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For at skabe overblik tages der udgangspunkt i nedenstående eksempler:
22

 

Eksempel 1:              Eksempel 2:                      Eksempel 3: 

            

Eksempel 1: 

Virksomheden har ingen indberetningspligt, men medarbejderen er skattepligtig af 1.600 kr., da 

julegaven er under beløbsgrænsen på 800 kr., men beløbsgrænsen på 1.100 kr. er overskredet. 

Eksempel 2: 

Virksomheden har ingen indberetningspligt, dog har medarbejderen overskredet beløbsgrænsen på 

1.100 kr., men da julegaven er på under 800 kr. forbliver hele beløbet skattefrit. 

Eksempel 3: 

Virksomheden har pligt til at indberette julegaven på 1.200 kr., og medarbejderen er skattepligtig af 

hele beløbet da grænsen for julegaver på 800 kr. er overskredet. 

Personaleplejefritagelse: 

Skattefri personalepleje er goder medarbejderen kan modtage, mens de er på arbejde og som de ikke 

skal beskattes af. Disse goder må ikke have nogen væsentlig økonomisk værdi og de må kun være 

stillet til rådighed på arbejdspladsen. Goderne skal være en del af den daglige personalepleje.
23

 Vi 

vil nu uddybe de tre foregående punkter: 

Uden væsentlig økonomisk værdi – Under dette punkt er der ikke fastsat nogen fast beløbsgrænse. 

Der er flere eksempler fra flere afgørelser. En af dem som vurderes ikke at have nogen særlig øko-

nomisk værdi er tilskuddet fra en virksomhed i forbindelse med en kantineordning. Her betalte virk-

somheden 28 kr. hver dag for pr. medarbejder for kantineordningen. Medarbejderen betalte også 

selv 28 kr. Afgørelsen af dette hørte under personaleplejefritagelsen, da beløbet blev anset som 

uvæsentligt.
24

 

Kun til rådighed på arbejdspladsen – Dette punkt uddybes bedst ved et eksempel. Det kan være 

virksomheden har motionsrum på arbejdspladsen. Her kan det være svært at henføre en bestemt 

værdi til en medarbejder og man anser som en del af den daglige sundhed for medarbejderen. Man 

skal huske at værdien af dette motionsrum kun må have en begrænset økonomisk værdi. Hvis ar-

bejdsgiveren betaler for motionsfaciliteter ude i byen så kan værdien henføres til den enkelte med-
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arbejder og derved er medarbejderen ikke omfattet af personalefritagelsen, men skal beskattes efter 

godets markedsværdi.
25

 

Led i den almindelige personalepleje – her skal forstås at værdi af det modtagne gode kan være 

svært at henføre til de enkelte emner samt at goderne, som bliver stillet til rådighed, skal være stillet 

til rådighed for medarbejdere. 

Eksempel:
26

 

En virksomhed har en kantineordning, som alle medarbejderne har mulighed for at være en del af 

såfremt de ønsker det. Som udgangspunkt følger denne ordning reglerne for personaleplejefritagel-

sen. 

Hvis medarbejderen og arbejdsgiver indgår en aftale om en lønnedgang for at få mad mv. på arbej-

det hver dag vil kantineordningen ikke længere være en del af reglerne i personaleplejefritagelsen 

og dermed bliver kantineordningen skattepligtig for medarbejderen. Medarbejderen vil blive skatte-

pligtig, grundet virksomheden ønsker at medarbejderen skal gå ned i løn. Virksomheden må derfor 

anse beløbet for værende uden for reglerne omkring personalefritagelsen. 

Beskatning af egne varer: 

Beskatning af egne varer, er hvis arbejdsgiver yder rabat på virksomhedens varer til medarbejderen. 

Medarbejderen skal kun beskattes af arbejdsgiverens i indkøbspris eller fremstillingspris for den 

pågældende vare. Det kan eksempelvis være, at arbejdsgiver køber en cykel til 2.000 kr. som nor-

malt har en salgspris på 4.000 kr., men arbejdsgiver sælger cyklen til 2.500 til medarbejderen. Der-

ved er medarbejderen ikke skattepligtig, hvorimod hvis medarbejder havde købt cyklen til 1.500 kr. 

så var medarbejder skattepligtig jf. LL § 16 stk. 3, 2 pkt.
27
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3. Bruttotrækordning 

3.1. Indledning 

 

En arbejdstager indgår en aftale med sin arbejdsgiver for at finansiere et personalegode. Det ses 

som en nedgang i arbejdstagerens kontantløn. Dette kaldes for en digital bruttotrækning.   

Juridisk betegnes en sådan aftale, som en lønomlægning og er mere dækkende end det hidtil kaldet 

”kontantlønnedgang”   

En arbejdsgiver har større interesse, i at vide hvad den enkelte omkostning er ved et personalegode, 

men er som regel ikke interesseret i, hvordan de enkelte personalegoder sammensættes.   

I Danmark har vi som udgangspunkt aftalefrihed. Det betyder at vi har mulighed for sammensæt-

ning af lønpakker for at fasteholde den enkelte arbejdstager. Det kan her være interessant for en 

arbejdsgiver at se sammensætningen af en sådan lønpakke, da der kan være mulighed for at spare 

omkostninger.  

En lønpakke kan sammensættes således, at den vil give en skattebesparelse i forhold til, hvis ar-

bejdstageren havde fået hele lønnen som kontant løn, i stedet for en sammensætning af løn og go-

der.  

Skulle arbejdstageren have indgået en aftale om en bruttotrækordning, er arbejdstageren skatteplig-

tigt af personalegodet.  Det er på baggrund af dette at en bruttotræningsordning er interessant for 

arbejdstageren, såfremt at personalegodets skattemæssige værdi er lavere end den objektive mar-

kedsværdi, da der kun i det tilfælde vil være en skattebesparelse for arbejdstageren.  

Formålet med denne del af opgaven er at analysere, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at 

en bruttotrækordning kan være til stede. 

3.2. Betingelser 

 

Det er SKAT’s opgave at vurdere om bruttotrækordningen er gyldig, eller om den er i strid med de 

skatteretlige regler eller retspraksis på området.  For at gøre det nemmere at vurdere har SKAT stil-

let tre generelle krav. Herudover gælder for nogle personalegoder andre og mere specifikke regler. 

For at SKAT kan behandle en lønmodtagers skattebetaling korrekt, har SKAT opstillet tre generelle 

krav, som skal opfyldes, for at en bruttotrækordning er gyldig. Kravene er som følger
28

: 

 Aftalen om lønomlægning skal være civilretlig gyldig. 

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

ret til lønnen
29

. 
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 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 være opfyldt, for at en aftale om en lønsammensætning er gyldig. En om-

lægning af lønnens sammensætning kan ske ved at: 

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

 Godet finansieres ved tilbageholdenhed med forhøjelse af kontantlønnen i et fortsat ansæt-

telsesforhold 

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

 Ved fastlæggelse af lønnens sammensætning ved ny ansættelse. 

Når en nyansat medarbejderes lønsammensætning skal fastlægges sker der ikke en lønomlægning, 

men en generel fastlæggelse. Skulle der i lønnen være et gode vil dette være en del af lønsammen-

sætningen og der forekommer et bruttotræk. Oftest sker en lønomlægning ved en nedgang i brutto-

lønnen, men kan også foretages ved f.eks. bonus eller pension. For at dette skal være gældende skal 

de tre generelle krav i hvert tilfælde være opfyldt. 

Civilretlig gyldighed: 

Skatteretten tager som hovedregel udgangspunkt i civilretten. Civilretten er en samlet betegnelse for 

de regler og principper, der regulerer private aftaler, såsom love og overenskomster
30

. En lønom-

lægning er derfor civilretlig gyldig når lønomlægningen er gældende for både arbejdsgiver men 

også for arbejdsmodtageren.  

Aftaler omkring lønomlægning tager for så vidt udgangspunkt i, at der er aftalefrihed. Aftalefrihe-

den kan være begrænset af lovgivning, overenskomster og bekendtgørelser mv. Alt dette bør indgår 

i en vurdering af om en aftale er civilretlig gyldig. 

En stor del af arbejdsmarkedet er reguleret igennem overenskomster og eventuelle lokalaftaler. I 

forbindelse med en lønomlægning bør det overvejes om denne falder uden for rammerne, da den i 

så fald ikke vil være gældende.  

At en aftale er civilretlig gyldig ændres ikke ved, at man er ansat på en kollektiv overenskomst frem 

for en individuel overenskomst eller omvendt.  

Ligeledes kan aftalen være ugyldig hvis den falder uden for de lovgivningsmæssige forhold. Dette 

er f.eks. sket jf. SKM2009.419.SR
31

, 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 en aftale er gældende er det vigtigt at indholdet kan dokumenteres. I henhold til ansættelses-

bevisloven skal en aftale være skriftlig og dokumenterbar.  I det en lønomlægning vil være et tillæg 

                                                                                                                                                                  
29

 Retserhvervelsesprincippet i SL § 4   
30

 Den juridiske vejledning – C.A.5.1.7.2 
31

 SKM2009.419.SR  



HD(R) - Afgangsprojekt Beskatning af Personalegoder Andreas Larsen og Tue Nielsen 

 

Side 17 af 87 

 

til en ansættelseskontrakt, skal aftalen dokumenteres og, jf. overfor, for at den civilretlige gyldighed 

er opfyldt.  

Fremadrettet ordning: 

Lønmodtagerens skattepligt opstår ved retserhvervelsestidspunktet. Dette betyder at lønmodtageren 

skattemæssigt ikke må ændre på sin lønsammensætning efter man har erhvervet ret til lønnen.  

Tidspunktet for lønomlægningen skal derfor ligge før retten til lønsammensætningen, ellers vil rets-

erhvervelsestidspunktet i henhold til SL § 4 ikke være opfyldt og aftalen derfor være ugyldig.  

En vurdering af aftaletidspunktet skal foretages, da det har betydning for ovenstående. Aftaletids-

punktet er det tidspunkt, hvor der er indgået en bindende aftale. Retserhvervelsestidspunktet afhæn-

ger af tolkningen. Det er oftest her at der opstår problemer i praksis.  

Eksempel: 

For eksemplet forudsættes det at alle forhold er indgået. Det eneste spørgsmålet omhandler, er 

hvorvidt der er tale om et aftaletidspunkt og et retserhvervelsestidspunktet.  

En medarbejder ønsker at modtage et personalegode. For at få dette gode vil han indgå en aftale om 

lønomlægning, hvor han vil reducerer sin bonus, som følge af modtagelse af godet.  

Ovenstående eksempel handler om, hvornår medarbejdere erhverver ret til sin bonus. I henhold til 

funktionærlovens § 17 a, erhverver man løbende ret til sin bonus.  

I dette eksempel vil medarbejdere derfor ikke kunne erhverve ret til lønomlægningen af sin bonus 

for indeværende år, idet retserhvervelsestidspunktet for bonussen forekommer ved indkomstsårets 

start.  

Medarbejderen har derimod mulighed for at lave lønomlægningen for næste indkomst år.  

Såfremt en aftale indgås selvom retserhvervelsestidspunktet ligger før aftaletidspunktet bliver løn-

modtageren skattepligtig af den nedgang i lønnen, hvor der er sket modregning. 

Ændring lønnens sammensætning: 

Når et personalegode er finansieret ved en nedgang i lønnen, er der risiko for, at en aftale indebærer 

en uretmæssig betaling for et rent privat gode med ubeskattede midler. Derfor er en aftale om løn-

omlægning en reelt ændring af lønnens sammensætning og må ikke indebære uretmæssige betalin-

ger for et rent privat gode med ubeskattede midler. Skulle det forekomme ville SKAT miste et skat-

teprovenu. 

Når en lønomlægning skal vurderes om aftalen er reel, eller en finansiering af et privat gode med 

ubeskattede midler, bør vurderingen tage stilling til følgende spørgsmål
32

:  

 Er godet stillet til rådighed af arbejdsgiveren?  

 Er lønnedgangen uafhængig af eventuelt varierende udgifter? 
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 Hvor lang tid varer lønnedgangen? 

 Fremgår ændringen i lønnen som et fradrag på lønsedlen?  

De fire ovenstående spørgsmål har en direkte sammenhæng og er alle en del af ændringen i løn-

sammensætningen eller om der er tale om en finansiering af et privat gode med ubeskattede midler. 

Efterfølgende vil hvert af de ovenstående spørgsmål behandles individuelt, for at skab overblik over 

spørgsmålene og give en større forståelse af sammenhængen.  

Stillet til rådighed af arbejdsgiveren: 

Hvis godet ikke er stillet til rådighed af arbejdsgiver er det ikke en del af lønnen. En sådan ordning 

kaldes for en betaling for et rent privat gode med ubeskattede midler og er dermed ikke en reel æn-

dring af lønnens sammensætning.  

I mange tilfælde vil godet være udbudt af tredjemand. Her er der stor forskel på, hvem der står med 

en forpligtelse, altså om det er medarbejderen eller arbejdsgiver, alt efter hvordan aften er skruet 

sammen.  

Hvis arbejdstageren er direkte forpligtet over for tredjemand, taler det med stor vægt for, at det er 

arbejdstageren som er den reelle kontakt. Hvem der egentlig har forpligtelsen ses ofte i forbindelse 

med en ændring i aftaleperioden, eller hvis aftalen ophører.  

Hvis arbejdstageren eksempel ejer godet efter ordningens ophør ville det pege i retning af en beta-

ling for et privat gode med ubeskattede midler. 

Uafhængig af varierende udgifter: 

Hvis lønnedgangen er svingene med de varierende udgifter i forbindelse hermed, vil det ikke pege i 

retning af en reel ændring af lønnens sammensætning men en betaling for et rent privat gode med 

ubeskattede midler. 

Det er her ikke afgørende om der er variabelt forbrug af godet, men kun om et variabelt forbrug 

afspejles i lønnedgangen. For mange goder er der ikke varierende udgifter, hvorfor det ofte ikke har 

betydning at vurdere dette aspekt af aftalens gyldighed. 

Varigheden af lønnedgangen: 

Hvis en medarbejder modtager en kortvarig lønnedgang vil det pege i retning af en betaling for et 

rent privat gode med ubeskattede midler. En lønnedgangsperiode skal derfor som udgangspunkt 

løbe over en 12 måneders periode.  Der skal altid tages en konkret vurdering om hvor lang tid løn-

nedgangen skal vare.  

Varigheden af lønnedgangen hænger sammen med medarbejderens mulighed for at træde ind- og ud 

af ordningen. Udgangspunktet er, at både ind- og udtræden af en ordning skal ske ved aftaletids-

punktet.   

For en lang række lønmodtagere er der ordinære lønforhandlinger på et fast tidspunkt hvert år. Det 

er SKAT´s opfattelse, at aftaler om aflønning i goder ved en ordinær lønforhandlinger er indgået på 

et sædvanligt aftaletidspunkt. 
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Fradrag på lønsedlen: 

En arbejdstagers lønseddel beskriver arbejdstagerens faktiske lønforhold. Hvis arbejdstagerens løn-

seddel viser, at der efter indgåelse af en aftale om en lønnedgang i lønnen, mod at der stilles et gode 

til rådighed, sker et fradrag i bruttolønnen, det taler for, at der reelt ikke, er sket en ændring af løn-

modtagerens lønsammensætning, medmindre arbejdstageren kan dokumentere, at sit retskrav på 

kontantlønnen, er lavere end den opgivet på lønsedlen. 

De generelle regler skal altid være overholdt. Herudover er der som nævnt for visse personalegoder 

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

Nogle personalegoder er skattefrie og nogle er først skattepligtige, når en bagatelgrænse overskri-

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

lønnedgang.  

Personaleplejefritagelsen er en del af bruttolønsordningen som er tidligere beskrevet i punkt 2.3. 

3.3. Beregning af bruttotrækordning 

 

Det er tidligere omtalt at arbejdstageren kun har en skattemæssig fordel, hvis personalegodets skat-

temæssige værdi er lavere end den objektive markedsværdi, eller helt skattefrit.   

Nogle personalegoder har en skattemæssig værdi som er lavere end den objektive markedsværdi. 

Det skyldtes at personalegodet også anvendes erhvervsmæssigt af medarbejderen.  

I nedenstående udregning illustreres den skattemæssige effekt af en lønomlægning fra ren kontant-

løn til en lønsammensætning af både kontantløn og personalegode. 

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

bejdstagerens kontantløn pr. måned for 2016 inden omlæggelse er 83.000 kr. og derved betaler en 

topskattesats og at lønnedgangen er fastsat til 9.000 kr. 

 

 
* Egen tilvirkning 

 Eksempel A  Eksempel B  Eksempel C  Eksempel D 

 Ingen personalegoder  Markedsværdi  Under markedsværdi  Skattefrit 

Arbejdsgiver personaleomkostning:

Lønudgift kr. 83.000 kr. 74.000 kr. 74.000 kr. 74.000

Udgifter til personalegoder kr. 0 kr. 9.000 kr. 9.000 kr. 9.000

Arbejdsgiver totale personaleomkostning kr. 83.000 kr. 83.000 kr. 83.000 kr. 83.000

Arbejdstager løn kr. 83.000 kr. 74.000 kr. 74.000 kr. 74.000

Skattemæssig værdi af personalegodet kr. 0 kr. 9.000 kr. 4.500 kr. 0

Beregningsgrundlag kr. 83.000 kr. 83.000 kr. 78.500 kr. 74.000

Skattesats 56,44 % kr. -46.845 kr. -46.845 kr. -44.305 kr. -41.766

Nettoløn kr. 36.155 kr. 27.155 kr. 29.695 kr. 32.234

Værdi af personalegodet kr. 0 kr. 9.000 kr. 9.000 kr. 9.000

Til rådighed for arbejdstager kr. 36.155 kr. 36.155 kr. 38.695 kr. 41.234

Udregning 
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Eksempel A: 

Arbejdstager modtager en løn på 83.000 kr. og intet personalegode, hvilket medfører arbejdstage-

rens rådighedsbeløb til 36.155 kr. 

Eksempel B: 

Arbejdstageren lønomlægger en del af sin løn til et personalegode. Arbejdstagerens løn reduceres 

derfor til 74.000 kr. Personalegodet værdiansættes til den objektive markedsværdi. Her har lønom-

lægningen ingen økonomisk betydning, og arbejdstagerens rådighedsbeløb er forsat 36.155 kr. 

Eksempel C: 

Modsat eksempel B værdiansættes personalegodet under den objektive markedsværdi, hvilket giver 

et mindre beskatningsgrundlag, og derfor øges værdien af arbejdstagerens rådighedsbeløb til 38.695 

kr. 

Eksempel D: 

Personalegodet er skattefrit for arbejdstageren, hvorfor beskatningsgrundlaget er lavere end i de 

foregående eksempler, og værdien af arbejdstagerens rådighedsbeløb øges til 41.234 kr. 

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

markedsværdi, kan arbejdstageren optimere sin skattebetaling ved at lønomlægge en del af sin løn 

mod at få stillet et personalegode til rådighed, og dermed øge sin samlede nettoværdi. Kravene i 

ovenstående afsnit skal være overholdt, for at en aftale om en bruttotrækordning er gyldig. 

Hvis man ikke har nogen personalegoder eller bliver beskattet af et personalegode til markedsvær-

dien vil der ingen besparelse være, og derved ingen fordel. Nettoudbetalingen af lønnen vil være 

den samme. 

Er der tale om et personalegode som ligger under markedsværdien, vil der ske en besparelse på per-

sonalegodet på 50 % af den skattemæssige værdi, hvilket vil være mere fordelagtigt for den ansatte. 

Er personalegodet skattefrit, vil det medføre en 100 % besparelse af værdien på personalegodet 

skattemæssigt. Derved vil skattefrihed give størst udbetaling netto jf. ovenstående beregning.  

3.4. Overvejelser i forbindelse med anvendelse 

 

Før arbejdstager og arbejdsgiver vælger at udarbejde en bruttotrækordning, som er gyldig, bør de 

foretaget nogle overvejelser. En bruttotrækordning betyder ikke at arbejdstageren opnår en skatte-

besparelse, omvendt betyder det heller ikke for arbejdsgiveren at der kan være nogle omkostninger 

forbundet med en bruttotrækordning. Derfor skal konsekvenserne ved en bruttotrækordning overve-

jes fra begge parter inden aftalen indgås. 
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Arbejdsgiver bør foretage følgende overvejelser:  

 Omkostninger i forhold til administration 

 Medarbejdertilfredshed 

 Økonomisk påvirkning på virksomheden 

 Bindingsperioden 

Arbejdstager bør foretage følgende overvejelser:  

 Ønsket om at modtage et personalegode 

 Sammensætningen af personalegodet 

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:  

 Aftaletidspunktet skal ligge før retserhvervelsestidspunktet  

 Aftalen skal være civilretlig gyldig  

 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:  

 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 

 Aftalen skal som udgangspunkt løbe over en hel lønaftaleperiode (Som hovedregel 12 må-

neder)  

Det er vigtigt at bruttotrækordningen er en reel ændring af lønnens sammensætning og ikke en beta-

ling for et privat gode med ubeskattede midler. 

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

at omlægge en del af sin bruttoløn mod at få stillet et personalegode til rådighed. Skattemæssigt er 

personalegodet kun relevant når den skattemæssige værdi enten værdiansættes lavere end den ob-

jektive 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 arbejdsgiver 

ønsker at tilbyde en bruttotrækordning med udgangspunkt i tidligere afgørelser. 

Inden indgåelse af en bruttotrækordning bør en arbejdsgiver som minimum vægte følgeomkostnin-

gerne ved ordningen, og hvilken indflydelse ordningen vil have på medarbejdertilfredsheden.  
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4. Fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse 

4.1. Indledning 

 

I dette afsnit vil vi forsøge, at finde frem til forskellen på beskatning af fri telefon, computer og da-

takommunikationsforbindelse i mellem medarbejder og hovedaktionær. Vi vil påse om der er en 

sammenhæng mellem fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse, og kommenterer på 

de skattemæssige fordele herved. Vi vil også undersøge om der er forskel på, at være hovedaktio-

nær eller medarbejder og udfører beregninger heraf.  

Fra 1. januar 2012 blev reglerne for beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsfor-

bindelse ændret jf. lov nr. 1382 af 28. december 2011
33

.  

Lovændringen havde til formål at ophæve multimediebeskatningen og genindføre beskatningen af 

de enkelte personalegoder med udgangspunkt i forårspakken 2.0, med få nødvendige tilpasninger. 

Loven skulle skabe mulighed for at kunne etablere hjemmearbejdspladser, således at en medarbej-

der kunne tage en computer eller lignende med hjem fra arbejdspladsen uden at der skulle ske be-

skatning. 

Da mange ansatte allerede havde foretaget indgående lønomlægninger inden den nye lov trådte i 

kraft sørgede lovgiver for, at der blev oprettet en overgangsregel.
34

 

Arbejdsgiverens pligter vil blive behandlet særskilt.  

4.2. Hvem er omfattet 

 

En ansat kan blive skattepligtig af f.eks. fri computer skal multimediet være stillet til rådighed, som 

led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde
35

.  

Det betyder at alle lønmodtagere er omfattet. Herudover er bestemmelsen også gældende for ek-

sempelvis konsulenter, advokater, revisorer, bestyrelsesmedlemmer. Det kræves blot at der er et 

arbejdsforhold mellem parterne. 

Såfremt folk yder et frivilligt stykke arbejde og får stillet et personalegode til rådighed for at kunne 

yde en arbejdsindsats, vil personen ikke blive beskattet af rådigheden
36

. 

 

                                                 
33

 Den juridiske vejledning – C.A.5.2.1 
34

 Den juridiske vejledning – C.A.5.2.6.4 
35

 LL § 16 stk. 1, jf. stk. 12, 13 og 14 
36

 LL§ 7M 
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4.3. Fri telefon 

 

Den teknologiske udvikling er meget eksponentiel. Derfor kan det være svært at fastslå, hvornår der 

er tale om fri telefon. SKAT har derfor givet et bindende svar fra 2014
37

 og fastslået, at et SIM-kort 

udløser beskatning af fri telefon. Årsagen hertil er, at man kan bruge et SIM-kort til eksempelvis 

både IPad og IPhone. De kan derfor anvendes til privat anvendelse og dermed skal beskatningen 

ske
38

.  

I henhold til den juridiske vejledning forstås en telefon som
39

: 

 En almindelig fastnettelefon eller mobiltelefon 

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

ringsfunktion. (PDA´er og smartphones) 

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

 Sædvanlige telefonserviceydelser som f.eks. telefonvækning, telefonsvarerfunktion og lig-

nende. 

En sag om en PDA, der ikke kunne anvendes som telefon, men hovedfunktionen var en kalender- 

og tidsregistreringsfunktion, fandt skatterådet at på baggrund af PDA’ens størrelse og hovedfunkti-

on, at den ikke skulle udløse beskatning efter reglerne om multimediebeskatning, på trods den blev 

taget med hjem til bopælen. Betingelsen var at der var udarbejdet en tro- og loveerklæring om, at 

den ikke ville anvendes til privat brug. Derfor havde et misforhold mellem værdien af PDA’en og 

multimediebeskatning ikke nogen betydning for, om multimediet var omfattet af multimediebeskat-

ningen
40

. 

Undtagelse: 

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

 Indsamlingsbidrag som trækkes på telefonregningen 

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

bejderens telefonudgift. 

 Virksomhedens refusion af udgifter medarbejderen har haft i forbindelse med indkøb af ap-

parater som medarbejderen er ejer af. 

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

af værdien af tilskuddet fra arbejdsgiver
41

. 

Som udgangspunkt vil en ansat være skattepligtig af fri telefon, når en ansat har mulighed for at 

benytte telefonen privat
42

. Set i virksomhedsregi anses privat anvendelse for, at en lønmodtager 

tager en telefon eller computer med hjem fra arbejdspladsen og anvender den til private gøremål, 

                                                 
37

 SKM2014.9.SR 
38

 Publikation ”Personalegoder 2015”, udgivet af PWC, 2015, side 62. 
39

 Den juridiske vejledning – C.A.5.2.3.2 
40

 SKM2010.594.SR 
41

 LL § 16 stk. 1 
42

 LL § 16 stk. 1 og 12 
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som ikke er arbejdsrelateret. Modsat kan man undgå beskatning ved at underskrive en tro- og love-

erklæring, som sikre at den ansatte ikke anvender telefonen eller computeren til private gøremål. 

Værdiansættelsen sker på baggrund på den sats skattemyndighederne fastlægger og reguleres årligt.
 

43
 
44

 Værdiansættelsen sker derfor ikke med det faktiske forbrug.  

Mange medarbejdere og arbejdsgivere har både en mobiltelefon til privat benyttelse og en til ar-

bejdsmæssig benyttelse, og hvis dette er tilfældet vil det ikke udløse beskatning, da man ikke er 

skattepligtigt af telefonen.  

Hvis man kun får stillet fri telefon til rådighed noget af året, skal man kun beskattes for de måneder, 

hvor fri telefon er stillet til rådighed for medarbejderen. 

Hvis en ansat har privat rådighed over en telefon, betyder det også, at de øvrige beboere i husstan-

den er i stand til at anvende telefonen. Det betyder ikke at arbejdsgiveren har stillet godet til rådig-

hed for de øvrige beboere i husstanden. 

Hvis arbejdsgiveren stiller telefonen til rådighed for de øvrige beboere til privat anvendelse, så bli-

ver den ansatte skattepligtig af den objektive markedsværdi, idet der ikke er en arbejdsmæssig be-

grundelse for, at telefonen stilles til rådighed for øvrige beboere
45

. 

Skulle en ansat have to mobiltelefoner stillet til rådighed, skal der ligge en arbejdsmæssig begrun-

delse, hvorfor den ansatte har mere end en telefon. Hvis dette ikke er tilfældet så bliver medarbejde-

ren skattepligtig af den objektive markedsværdi på den anden mobiltelefon
46

. 

Undtagelse: 

En ansat som får stillet en arbejdsmobiltelefon til rådighed, kan blive skattefritaget, selvom medar-

bejderen tager arbejdsmobiltelefonen med hjem, og dermed bryde følge hovedreglen. For at ar-

bejdsmobiltelefonen kan være skattefri for medarbejderen, skal følgende krav opfyldes
47

: 

 Brugen af telefonen skal være nødvendig for arbejdets udførsel. 

 Der skal underskrives en tro- og loveerklæring om, at arbejdsmobiltelefonen ikke bliver an-

vendt privat. 

 Arbejdsgiver skal kontrollere at tro- og loveerklæringen overholdes. 

En ansat må gerne i nogle tilfælde anvende skattefrie arbejdsmobiltelefoner til private ind- og udgå-

ende opkald. Anvendelsen må ikke være i en sådan grad, at brugen kan erstatte ansattes private mo-

biltelefon. 

Hvis en ansat 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 den 

                                                 
43

 LL § 16 stk. 12  
44

 2.700 kr. i 2016 og reguleres årligt i henhold til PSL § 20 
45

 LL § 16 stk. 1 
46

 LL § 16 stk. 1 
47

 Den juridiske vejledning – C.A.5.2.3.4  
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ansatte altså undgå, at blive skattepligtig af fri telefon ved at udfylde en tro og love-erklæring, påly-

dende 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. 

Eksempel
48

: 

En ansat har rådighed over en arbejdsmobiltelefon. Medarbejderen får tildelt en opgave at stå 

standby i 24 timer i døgnet i tilfælde af indbrud. Medarbejderen er derfor nødsaget til at tage ar-

bejdstelefonen med hjem.  

Medarbejderens arbejde kræver, at han får sin arbejdstelefon med hjem og derfor skal der ske be-

skatning da han kan anvende den privat. Medarbejderen og arbejdsgiver vælger at give en tro- og 

loveerklæring om at medarbejderen ikke må anvende telefonen privat. Dette medfører at der ikke 

skal ske beskatning af telefonen. 

Bruttotrækordning: 

Hvis en ansat indgår aftale om en bruttotræningsordning taler det for at der sker privat anvendelse 

af telefonen. Hovedreglen for fri telefon siger at når en ansat har mulighed for privat benyttelse vil 

det udløse en beskatning af fri telefon.  

For at en bruttotrækordning vil medarbejderen ikke blive skattepligtig af den objektive markeds-

værdi kr. 2.700, men derimod den skematiske fastsatte værdi for fri telefon. 

Eksempel:
49

 

For at vise hvornår det er en fordel at lade sig beskatte af fri telefon har vi foretaget nedenstående 

beregning, hvor det forudsættes at det skiftes telefon hvert 3. år: 

 

 

                                                 
48

 Egen tilvirkning 
49

 Egen tilvirkning 

Omkostning ved privat telefon

Værdi af telefon 4.000 2.000 1.000

Omkostning af telefon pr. år 1.333 667 333

Privat forbrug (100 kr. pr. mdr.) 1.200 1.200 1.200

kr. for at have telefon privat 2.533 1.867 1.533

Værdi af fri telefon 2.700

AM-bidrag -216

A-skat (37%) -919

Nettoomkostning af fri telefon 1.565

Omkostning ved beskatning af fri telefon
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Ud fra ovenstående beregninger og vores forudsætninger vurderes det, at det kan betale sig at lade 

sig beskatte af fri telefon, hvis de private udgifter ikke overstiger den årlige nettoomkostning ved fri 

telefon. Det bemærkes at hyppigheden i udskiftningen af telefonen, samt at abonnementsomkost-

ningerne har en afgørende faktor for valget, om man skal lade sig beskatte af fri telefon. 

4.4. Fri computer 

 

En ansat får stillet en computer med tilbehør til rådighed for sin arbejdsudførsel.  Det vil være skat-

tefrit for den ansatte, og en eventuel privat benyttes af computeren ligeledes være skattefri for den 

ansatte
50

. 

Den ansatte kan vælge at tage computeren med hjem, og benytte den privat, uden at blive skatte-

pligtig. Ligeledes kan en ansat få opsat en hjemmearbejdsplads i sit hjem, uden at dette vil have en 

skattemæssig påvirkning, så længe hjemmearbejdspladsen er etableret for arbejdets udførsel, via. 

tro- og loveerklæring.
51

 

IPad og tablets sidestilles skattemæssigt med en computer. 

Definition af ”Sædvanlige tilbehør” ændres i takt med samfundets udvikling og standarder. Begre-

bet dækker over tilbehør, som anses for værende almindeligt f.eks. softwareprogrammer, computer-

skærm af almindelig størrelse, styrersystemer og tekstbehandlingsprogrammer mv
52

. 

Hvis den ansatte får stillet flere computere til sin rådighed, skal der foreligge en arbejdsmæssig be-

grundelse for, hvorfor den ansatte har fået udleveret mere end en computer, ellers bliver ansatte 

skattepligtig af den objektive markedsværdi på to computere.
53

  

En medarbejder kan således få stillet både en computer og en tablet til sin rådighed, uden at det ud-

løser en skattepligt. 

Undtagelse: 

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

den stilles til rådighed uden arbejdsmæssig begrundelse, bliver den ansatte skattepligtig af fri com-

puter.  

Den skattemæssige værdi opgøres som objektive markedsværdi. 

Såfremt computeren kun er skattepligtig for den ansatte en del af året, skal der ske en forholdsmæs-

sig beregning af skatteværdien, ud fra antallet af måneder, hvor den ansatte har haft personalegodet 

til sin rådighed
54

. 
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 LL § 16 stk. 13 
51

 Den juridiske vejledning – C.A.5.2.4.1  
52

 Den juridiske vejledning – C.A.5.2.4.2  
53

 LL § 16 stk. 1 
54

 LL § 16. stk. 13 
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Køber den ansatte computeren af arbejdsgiveren, eller bliver computeren overdraget vederlagsfrit, 

bliver man skattepligtig af computerens markedspris på overdragelsestidspunktet.  

Køber arbejdsgiveren computeren til markedsprisen på overdragelsestidspunktet til den ansatte, vil 

den ansatte ikke blive skattepligtig af købet, idet købsprisen imellem den ansatte og arbejdsgiver 

herved er markedsprisen. 

Alt tilbehør til computeren, som ikke anses som værende af sædvanlig karakter, vil være skatteplig-

tig for en ansat, og værdiansat til den objektive markedsværdi.  

Det betyder, at hvis den etablerede hjemmearbejdsplads udstyres med f.eks. et 50” tv, vil man som 

udgangspunkt, blive skattepligtig af den objektive markedsværdi af 50” tv´et. 

Tilbehør skal kunne stilles til rådighed sammen med en computer, ellers vil man blive skattepligtig 

af tilbehøret. 

Bruttotrækordning: 

Hvis en ansat indgår en aftale om en bruttotrækordning er det fordi der er tale om privat benyttelse 

af personalegodet eller mulighed herfor. Når en ansat bruger fri computer er der fastsat en værns 

regel for opgørelse af den skattemæssige værdi af godet.  

Forneden er vist et eksempel på udregninger af fri computer. Ved dette eksempel udgør den skatte-

mæssige værdi 50 % af den samlede ny værdi inkl. Udstyr og forsikring.  

Udregning af fri computer 

Bærbar computer     kr. 6.000 

Skærm     kr. 2.000 

Mus og tastatur    kr.    700  

Forsikring    kr.    300  

Total    kr. 9.000  

Total u/arbejdsgiver ud-

gift 

   kr. 8.700 

Skattepligtig værdi 50 %    kr. 4.350 

 

Ovenstående eksempel
55

 er et klassisk eksempel på, hvordan en udregning af fri computer foregår. 

Beskatningen skal ske ved, at tage 50 % af købet uden tillæg til arbejdsgiver betalte udgifter. I 

ovenstående eksempel skal forsikringen holdes udenfor i det forsikringen er arbejdsgiver betalt.  

Den ansatte beskattes derfor af 50 % af 8.700 kr. dvs. at den ansatte modtagere fri computer til en 

skattepligtig værdi på 4.350 kr. pr. kalender år. 

Det bemærkes at det vil være en fordel for den ansatte at lade sig beskatte af fri computer, hvis man 

ønsker at skifte computer oftere end ca. hvert 3. år. Årsagen skyldes at man i ovenstående eksempel 

hvert år skal beskattes af 4.350 kr. ligegyldigt computerens levetid. 

                                                 
55

 Egen tilvirkning 
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4.5. Fri datakommunikationsforbindelse 

 

En datakommunikationsforbindelse er en adgang til brug af internet. Det kan f.eks. være ISDN- 

eller ADSL-forbindelse, bredbånd eller mobilt bredbånd
56

. Engangsudgifter til oprettelse mv. anses 

for en del af definitionen på en datakommunikationsforbindelse.  

Undtagelse: 

Datakommunikationsforbindelsen der enten er i fastnet- eller mobiltelefoner, er ikke omfattet af 

definitionen. Derfor skal en datakommunikationsforbindelse behandles som en telefon, idet telefoni 

er hovedydelsen. 

Skattefrihed: 

Hvis man for stillet en datakommunikationsforbindelse til rådighed, er man skattefritaget, såfremt 

den giver adgang til arbejdsgiverens netværk
57

. En forudsætning for at datakommunikationsforbin-

delse kan være skattefritaget er, at man i overvejende grad, har adgang til samme funktioner, som 

man har på arbejdspladsen. 

Det er ikke nok, at en ansat har adgang til sin arbejdsmail. Det der er afgørende for skattefritagelsen 

er at ansatte har adgang til de samme funktioner. 

Undtagelse: 

Hvis man ikke får adgang til de samme funktioner skal der ske beskatning, som ”fri telefon” og 

beskattes efter reglerne heraf. Der vil beskatningsgrundlaget være 2.700 kr. årligt
58

. 

Skulle en ansat både få stillet fri telefon og fri datakommunikationsforbindelse til rådighed sker der 

en samlet beskatning for begge personalegoder på 2.700 kr., selvom den ansatte ikke havde adgang 

til alle funktionerne. 

Hvis datakommunikationsforbindelse kun er til rådighed for en ansat en del af året, skal der ske en 

forholdsmæssig beskatning, svarende til det antal måneder, hvor personalegodet står til rådighed. 

Hvis der ikke foreligger en arbejdsmæssig begrundelse sker der fuld beskatning.  
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 LL § 16, stk. 1 
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 2016 niveau, reguleres efter PSL § 20 
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For at belyse sammenhængen mellem beskatning af fri telefon og fri datakommunikationsforbindel-

se er der forneden udarbejdet 2 eksempler på, hvordan man skal beskattes.
59

 

  

Eksempel 1:  

En ansat modtager i løbet af et indkomstår beskatning af fri telefon i 5 måneder og fri inter data-

kommunikationsforbindelse i 5 måneder. Samlet modtager den ansatte fri telefon og datakommuni-

kationsforbindelse i 10 måneder af et indkomstår. I eksemplet kan det ses at den skattepligtige vær-

di ikke overstiger de 2.700 kr. som er den maksimale beskatning jf. punkt 4.5. Derfor bliver den 

ansatte skattepligtigt af 2.250 kr. pr. år. 

Eksempel 2: 

En ansat modtager i løbet af et indkomstår fri telefon i 12 måneder og fri datakommunikationsfor-

bindelse ligeså. Samlet set udgør værdien af fri telefon og fri datakommunikationsforbindelse 5.400 

kr., hvilket er højere end den maksimale beskatning jf. punkt 4.5. Den ansatte vil derfor i ovenstå-

ende eksempel kun blive beskattet af 2.700 kr. og opnår derfor en besparelse på 2.700 kr.  

Ud fra de udarbejdede eksempler kan det udledes, at man vil opnå en skattemæssig gevinst ved at 

blive beskattet både af fri telefon og fri datakommunikationsforbindelse. Ud for ovenstående kan 

det konstateres at der ikke er forskel i beskatningen af ansatte, som både kan være medarbejdere og 

hovedaktionærer  

Hvis der ikke stilles fri telefon til rådighed, og man skal afgøre om det kan betale sig at lade sig 

beskatte af fri datakommunikationsforbindelse, så kan man tage udgangspunkt i beregningseksem-

plet under fri telefon. 

4.6. Arbejdsgivers pligt 

4.6.1. Fri telefon 

 

Telefoner som arbejdsgiveren stiller til rådighed på arbejdspladsen og ikke til privat anvendelse, 

udløser ingen beskatning for den ansatte, selvom medarbejderen i arbejdstiden i enkeltstående til-

fælde benytter telefonen til almindelig privat brug.  

Idet der ingen beskatningspligt er herved, har arbejdsgiveren heller ingen pligt til, at fører kontrol 

heraf. 
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 Egen tilvirkning 

Eksempel 1

telefon (5 mdr.) 1.125

internet (5 mdr.) 1.125

I alt 2.250

Skattepligtig værdi 2.250

Eksempel 2

telefon (12 mdr.) 2.700

internet (12 mdr.) 2.700

I alt 5.400

Skattepligtig værdi 2.700
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En fastnettelefon og IP-telefoni, som bliver stillet til rådighed af arbejdergiveren på den ansattes 

bopæl vil altid udløse skattepligt. Arbejdsgiveren har ingen pligt til at fører 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
60

. 

Tro- og loveerklæring: 

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

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

blive brugt privat, selvom arbejdsmobiltelefonen bringes uden for arbejdspladsen, har arbejdsgive-

ren pligt til at føre kontrol af anvendelsen. 

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

mindelige samtalemønster, uden at der ligger en arbejdsmæssig begrundelse for, at der burde fore-

komme afvigelser i det almindelige samtalemønster.  

Arbejdsgiveren skal i disse tilfælde altid føre en kontrol der dokumenterer, at arbejdsmobiltelefonen 

benyttelse er i strid med den underskrevne tro- og loveerklæring. 

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

blive skattepligtigt af fri telefon heraf.  

Beskatningstidspunktet er et vurderingsspørgsmål, som afviger fra sag til sag. 

Arbejdsgiveren skal foretage en tilsvarende kontrol hvis arbejdsgiver konstaterer, at man benytter 

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

Hvis man har benyttet arbejdsmobiltelefonen til at dække private udgifter, udløser det ikke en skat-

tepligt af fri telefon, de private udgifter skal beskattes særskilt
61

. 

Kontrolbesøg fra SKAT: 

Hvis SKAT foretager et kontrolbesøg skal arbejdsgiveren minimum kunne fravise en oversigt over 

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

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

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

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

 

Computere som arbejdsgiveren stiller til rådighed for ansatte, udløser ingen beskatning for den an-

satte, selvom medarbejderen kan tage computeren væk fra arbejdspladsen og benytte computeren 

privat.  

Privat benyttelse udløser ingen skattepligt, så længe computeren er 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 man skattepligtig af 50 % af 

computerens og dens tilbehørs nypris.  

Arbejdsgiver har pligt til at indberette den skattepligtige værdi
62

.  

For fri computer er den skattepligtige værdi B-indkomst. Arbejdsgiver skal derfor ikke tilbageholde 

AM-bidrag
63

eller A-SKAT. 

4.6.3. Fri datakommunikationsforbindelse 

 

Datakommunikationsforbindelser, som arbejdsgiveren stiller til rådighed på arbejdspladsen, udløser 

ikke beskatning for lønmodtageren. Arbejdsgiveren har ingen pligt til at foretage kontrol herpå. 

Datakommunikationsforbindelser, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren på de ansattes bopæl, vil 

heller ikke udløse beskatning, såfremt lønmodtageren har adgang til arbejdsgiveren netværk og 

eventuelle funktioner. 

Hvis en ansat ikke har adgang til netværk og eventuelle funktioner, vil det udløse skattepligt for den 

ansatte som A-indkomst, som skal have tilbageholdt A-SKAT og AM-bidrag, samt indberette til 

SKAT
64
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 BEK nr. 1148 af 26. september 2013 § 13   
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 AMBL § 2, stk. 2. 
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 KSL § 18 & Arbejdsmarkedsbidragsloven § 2. 
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4.7. Delkonklusion 

 

Alle personer der opfylder kravet om et ansættelsesforhold, er omfattet af beskatningsreglerne for 

fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse. Vi har ud fra analysen kunne konstatere at 

der ikke er forskel på beskatningen af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse i 

mellem medarbejder og hovedaktionær.  

Fri telefon beskattes med 2.700 kr. pr. år. 

Der er ikke skattepligt af fastnettelefon eller arbejdsmobiltelefon, hvis disse kun er til rådighed på 

arbejdspladsen. 

Hvis der er mulighed for at medbringe arbejdsmobiltelefonen med for arbejdspladsen, bliver benyt-

telsen skattepligtig, idet man kan benytte den privat. Hvis man vil undgå, at blive skattepligtig af 

arbejdsmobiltelefonen, skal man underskrive en tro- og loveerklæring, pålydende at arbejdsmobilte-

lefonen ikke vil blive brugt privat. 

Hyppigheden i udskiftning af telefon, samt abonnementsomkostninger har en afgørende faktor for 

valget, om man skal lade sig beskatte af fri telefon, eller om man skal afholde udgifterne til telefon 

privat. Dette styres ved, om de årlige private udgifter overstiger den årlige nettoomkostning ved fri 

telefon. 

Ved en bruttotrækordning af fri computer bliver medarbejderen kun skattepligtig af 50 % af compu-

terens og tilbehørets nypris. 

Det bemærkes at det vil være en fordel for den ansatte at lade sig beskatte af fri computer, hvis man 

ønsker at skifte computer oftere end ca. hvert 3. år. 

Fri datakommunikationsforbindelse beskattes med samme værdi som fri telefon. Beskattes man af 

begge vil værdi forsat være 2.700 kr. 

Det er en fordel for ansatte, at lade sig beskatte både fri telefon og datakommunikationsforbindelse, 

hvis kravene er opfyldt, da man vil opnå en besparelse i privatøkonomien. 

For alle tre områder gælder det, at hvis der stilles flere af samme goder til rådighed for en ansat, 

skal der foreligge en arbejdsmæssig begrundelse herfor, ellers vil man blive skattepligtig af værdien 

på det anden gode.  
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5. Fri bil 

5.1. Indledning 

 

Fri bil kan være et kompleks og svært område, at få styr på. Der findes mange regler og undtagelser, 

hvorfor det kan være uoverskueligt for mange personer og få et overblik over, om det kan betale sig 

at blive beskattet af fri bil fremfor at have en selv. Personer som får stillet fri bil til rådighed kan 

være alle lige fra hovedaktionæren, som ofte er chefen i mindre virksomheder, men også kørende 

sælgere og en ansat i en almindelig stilling. 

Grundet de omfattede regler for fri bil, er der afgrænset fra flere områder under fri bil. Dette er be-

skrevet i afgrænsningen afsnit 1.3. Formålet med dette emne er, at belyse reglerne omkring fri bil 

samt hvornår der skal ske beskatning. Herudover vil der blive analyseret og vurderet, hvornår det 

bedst kan betale sig, at blive beskattet af fri bil, samt om der forskel i beskatning af fri bil for med-

arbejderen kontra hovedaktionæren.  

5.2. Personer der er omfattet af fri bil 

 

Hovedreglen for beskatningen af fri bil finder anvendelse for personer, som får stillet fri bil til rå-

dighed for privat brug. Personerne som bliver beskattet af fri bil, kan sidde i en af følgende stillin-

ger i en virksomhed
65

: 

 Personer med et ansættelsesforhold 

 Bestyrelse og andre udvalg 

 Selvstændige erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsskatteordningen 

 Hovedaktionærer, herunder særregler for hovedaktionærer. 

Ovenstående punkter uddybes med beskrivelser og eksempler nedenfor: 

Ansættelsesforhold: 

Jf. LL § 16, stk. 1, 2. pkt. skal der ske beskatning af fri bil for personer, der får stillet en bil til rå-

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

ansættelsesforhold er når man stiller sin arbejdskraft til rådighed over for en virksomhed og der 

foreligger kontrakt herpå. 

Nedenstående eksempler omhandler, hvornår der skal ske beskatning af fri bil, hvis den anvendes til 

private formål. Nedenstående domme referer også til rådighedsbeskatningen som beskrives i afsnit 

5.4: 

En person havde fået stillet en sponsorbil til rådighed af et bilfirma. Bilen blev anset som en spon-

sorindtægt for personen. Personen havde rådighed over bilen privat og skulle derfor beskattes efter 
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reglerne for fri bil. De kilometer som personen havde kørt for den pågældende klub blev vurderet til 

at være privat kørsel.
66

 

Ovenstående person var altså i et ansættelsesforhold og brugte bilen privat, hvorfor der skulle ske 

beskatning af fri bil. 

En hustru havde en tandlægevirksomhed, og hendes mand anvendte hendes tandlægevirksomheds 

bil til befordring mellem hans arbejde og hjem. Hustruen havde ikke sin mand ansat i virksomhe-

den, og manden skulle derfor ikke beskattes af fri bil, men det skulle hustruen, som følge af man-

dens anvendelse af bilen.
67

 

Ovenstående viser hvorledes en hustru bliver beskattet af fri bil da hendes mand anvender den til 

privat kørsel. 

Bestyrelse og andre udvalg: 

Dette omfatter personer som sidder i bestyrelser eller arbejder i andre kollektive organer, såsom 

folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser eller andre honorarmodtagere. 

Selvstændig erhvervsdrivende: 

Lader en selvstændig erhvervsdrivende sin bil indgå i beskatningen af fri bil, så sidestilles personen 

med reglerne for et ansættelsesforhold. Dog har de også mulighederne for at anvende andre regler. 

Herunder eksempelvis blandet benyttelse. 

Hovedaktionærer, som ikke er ansatte: 

Hovedaktionærer som ikke er ansatte har særregler for beskatning af fri bil. Det skal altid vurderes 

om en hovedaktionær har rådighed over bilen privat. Dette sidestilles som honorarmodtager(løn) og 

kan anses som maskeret udbytte, hvis der ikke sker beskatning af fri bil, som hovedaktionær må 

have til rådighed. Maskeret udbytte er defineret ved, at hovedaktionær modtagere nogle værdier fra 

en virksomhed, uden at der sker beskatning. Modsat er lønninger en værdi hvor der sker beskatning. 

Sondringen mellem udbytte og løn har betydning for selskabet, da der ikke er fradragsret for udbyt-

te. Reglerne for dette gælder også for beskatningen af fri helårsbolig eller sommerbolig.
68

 

Man er hovedaktionær hvis man ejer eller inden for de sidste 5 år har ejet 25 % eller mere af sel-

skabskapitalen eller man har rådet over 50 % af stemmeværdien i et selskab. 
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5.3. Køretøjer omfattet af reglerne 

 

LL § 16 stk. 4 beskriver de biler som er omfattet af reglen om fri bil. Der flere forskellige typer fri 

bil. Det mest almindelige er at blive beskattet af almindelige varebiler og personbiler.   

Der findes andre slags køretøjer, som normalt ikke hører under reglerne for fri bil. Det er eksempel-

vis følgende: 

 Motorcykel - Motorcykel er ikke omfattet af reglerne om fri bil men skal i stedet beskattes 

efter reglerne for fri motorcykel.  

 Firmabil med Chauffør - Hvis der foretages privat kørsel med chauffør og virksomheden be-

taler for dette, vil det blive anset som firmabetalt transport. Der vil ikke ske beskatning af fri 

bil. 

 Varebiler på gule plader - Når en virksomhed anskaffer en bil på gule plader, kan der fra-

trækkes moms og nogle afgifter og er som hovedregel ikke omfattet af reglerne for fri bil når 

den udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Anvendes bilen privat kan virksomheden fra-

trække moms og afgifter på den. Når bilen er på hvide plader og anvendes til privat kørsel, 

bliver den omfattet af reglerne for fri bil.  

 Mandskabsvogne - Der betales ikke registreringsafgift på mandskabsvogne. Anvendes en 

mandskabsvogn til privat kørsel, så følger denne reglerne for beskatningen af fri bil. Privat 

kørsel er defineret under afsnit 5.4.  

 Særlige køretøjer - Særlige køretøjer omfatter eksempelvis lastvogne og kranvogne. Auto-

campere kan også være omfattet, men her er der særregler. 

5.4. Rådighedsbeskatning 

 

Beskatning af fri bil vil finde sted, hvis den er til rådighed for privat brug.
69

 

Når det skal afgøres om man skal beskattes af fri bil, kigges der på rådigheden over bilen. Rådig-

hedsbeskatningen er indført, for at undgå tvister mellem skattemyndighederne og skatteyderne.  

Anvendes en firmabil en enkelt gang til privat kørsel, vil dette udløse beskatning for den aktuelle 

måned. Man må som en undtagelse godt køre mindre privatærinder, hvis det drejer sig om nogle få 

hundrede meter i bilen, uden der sker beskatning.
70

 Beskatningen vil kun finde sted for den periode, 

hvor bilen har været stillet til rådighed for privat kørsel.  

Rådigheden over bilen beregnes ud fra, hvilke måneder den har været til rådighed. Grunden til at 

den kan nedsættes er, hvis personen kan bevise den ikke har været til rådighed for ham eller hende, 

                                                 
69

 Den juridiske vejledning - C.A.5.14.1.11  
70

 SKM2008.354.SKAT 



HD(R) - Afgangsprojekt Beskatning af Personalegoder Andreas Larsen og Tue Nielsen 

 

Side 36 af 87 

 

hvis for eksempel personen har været på udlandsrejser eller har været sygemeldt.
71

 Det bindende 

svar fra SKAT redegør for, hvordan dette opgøres. Opgørelsen beskrives længere nede. 

Rådighedsbeskatningen for medarbejder og hovedaktionær: 

Hvis en medarbejder normalt beskattes hele året, har medarbejderen mulighed for at få en reduktion 

i beskatningen. Medarbejder kan deponere bilen hos arbejdsgiver. Deponeres bilen over 30 dage, og 

arbejdsgiver sørger for at medarbejder ikke kan råde over bilen i disse 30 dage eller mere, så skal 

medarbejderen kun beskattes af fri bil for 11 måneder det indkomstår. 

Der er skærpede regler for hovedaktionærer. En hovedaktionær har ikke mulighed for, at gøre på 

samme måde som medarbejderen, da hovedaktionær ofte er indehaver af virksomheden og derved 

forsat har rådighed over bilen, selvom den stilles på virksomhedens adresse eller hos en forhandler. 

Hovedaktionær skal kunne sandsynliggøre, at der ikke har været adgang til bilen i perioden.
72

 Punk-

terne og betingelserne er beskrevet under afsnit 5.5 og i de efterfølgende afsnit. 

Skift af firmabil for medarbejder og hovedaktionær: 

Medarbejder skal beskattes med 1/12 af årsværdien af den dyreste bil i den pågældende kalender-

måned såfremt medarbejder har fået stillet fri bil til rådighed hele kalenderåret, og forudsat at der 

kun har været 1 bil til rådighed af gangen. Reglerne for hovedaktionæren er de samme, men hoved-

aktionær skal pga. de skærpede krav, kunne bevise at han eller hun ikke har haft rådighed over flere 

biler på samme tid. 
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Eksempler på hvordan rådigheden af fri bil skal beskattes:
73

 

 Tekst-eksempel 

 

Beskatning 

1 Medarbejder har fået bil til rådig-

hed for privat benyttelse i perio-

den 26/1 – 23/5. 

 

Medarbejder skal beskattes af fri bil i 4 måneder da bilen 

står til rådighed i mere end 90 dage og mindre end 120 

dage. 

2 Medarbejder beskattes normalt af 

fri bil hele året, men medarbejder 

skal på længere rejse og er bort-

rejst i perioden 29/6 - 26/8. Med-

arbejder afleverer bil til arbejds-

giver 28/6 og har bilen igen 27/8. 

Medarbejder skal beskattes af fri bil for 11 måneder i 

indkomståret, da medarbejder har bilen ikke har bilen til 

rådighed i mere end 30 men mindre end 60 dage. 

3 Hovedaktionær er bortrejst i 

samme periode som medarbejder 

ovenfor. 

Hovedaktionær skal beskattes af 12 måneder i indkomst-

året. Da hovedaktionær stadig har råderet over bilen. – 

reglerne herfor er som medarbejder. Dog er der skærpede 

krav til hovedaktionærer. Dette beskrives længere nede. 

4 Medarbejder har flere biler til 

rådighed i løbet af et år men har 

kun adgang til en bil ad gangen. 

Bilerne er stillet til rådighed såle-

des: 

Bil A: 1.1.XX – 20.4.XX 

(værdi 175.000 kr.) 

Bil B: 21.4.XX – 1.7.XX 

(værdi 350.000 kr.) 

Bil C: 2.7.XX – 29.8.XX 

(værdi 275.000 kr.) 

Bil D: 30.8.XX – 31.12.XX (vær-

di 300.000 kr.) 

Da det forudsættes at medarbejder kun har haft adgang til 

1 bil ad gang skal han kun beskattes af 1 bil hver måned. 

Medarbejder skal beskattes af bilen med det højeste be-

skatningsgrundlag. Beskatning vil Se Således ud: 

Bil A: beskattes med 3/12 af årsværdien – beskattes ikke 

med 4 måned da værdien af bil B er højere. 

Bil B: beskattes med 4/12 af årsværdien – da den har hø-

jere værdi end bil A beskattes den fra 1.4, og da bil B har 

højere værdi end bil C og den køres 1 dag i juli skal der 

ske beskatning af bil B til og med 31.7. 

Bil C: beskattes ikke da den har en lavere værdi end bil B 

og D og bil B og D anvendes i de 2 måneder hvor bil C er 

til rådighed. 

Bil D: beskattes med 5/12 af årsværdien – da den køres i 

august måned og har en højere værdi end bil C. Derfor 

sker der beskatning af denne bil fra 1.8.  

 

Eksempel 1: 

Ved første eksempel skal man være opmærksom på, hvornår man skal lade sig beskatte af fri bil. 

Såfremt man ikke er opmærksom på reglerne kan det ende med, at man skal beskattes af fri bil en 

ekstra måned. Havde medarbejder haft bilen i 4 dage mere, skal medarbejder beskattes af fri bil en 

måned ekstra. Det er derfor en ulempe, hvis man som medarbejder ikke er opmærksom på reglerne 

herom. 
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Eksempel 2: 

Dette eksempel viser muligheden for at deponere en bil i virksomheden, hvorefter man kan slippe 

for at blive beskattet af fri bil i en periode, så længe man er afskåret for at råde over den. 

Hvis man skal ud og rejse i længe tid kan man med fordel deponere bilen i virksomheden og slippe 

for beskatningen af fri bil i de hele antal kalendermåneder man er bortrejst, som beskrevet under 

5.4.  

Eksempel 3: 

I dette eksempel konstateres at en hovedaktionær har mulighed for at gøre ligeledes som i eksempel 

2. Hovedaktionær stilles over for skærpede krav modsætningsvis. 

Hvis man som hovedaktionær eksempelvis er bortrejst 28 dage i udlandet, så kan hovedaktionær 

med fordel forlænge sin ferie med 2 dage, hvis hovedaktionær ikke vil beskattes af fri bil en måned. 

SKAT vil ellers ofte mene, at bilen har været til rådighed i de 2 dage hvor hovedaktionær er tilbage 

i landet. 

Eksempel 4: 

Eksemplet viser hvorledes der skal ske beskatning af den dyreste bil, som har stået til rådighed i 1 

måned. Det er derfor vigtigt at kende til reglerne, hvis der skiftes firmabil ofte. Der kan være mu-

lighed for at spare penge, hvis man køre mere i en bil og mindre i en anden bil.  

Alle fire eksempler viser hvor vigtigt det er, at kende til regler om fri bil og beskatningen heraf, da 

det ellers kan have økonomiske konsekvenser for personen der beskattes heraf. 

5.5. Formodningsreglerne 

 

Der findes en række formodningsregler for hvornår en personbil eller en varebil på gule plader er til 

rådighed for en privat kørsel. Formodningsregler giver mere klare retningslinjer for, hvornår der 

skal ske beskatning af fri bil. 

Formodningsreglerne gælder ikke for en varebil som er på gule plader, hvor der ikke er betalt moms 

ved anskaffelsen eller betales privatbenyttelsesafgift.
74

 

Afskåret fra rådighed: 

I takt med ovenstående eksempler rejser der et spørgsmål om hvor man er afskåret fra rådigheden. 

En af forudsætningerne for, at man ikke har firmabil rådighed er, at der foreligger en skriftlig aftale 

om, at bilen ikke må anvendes privat og til private formål, heriblandt kørsel mellem arbejde og 

hjem. 

Hvis der blot en gang findes privat anvendelse af en firmabil, vil det udløse beskatning for hele den 

periode hvor bilen har stået til rådighed for den pågældende. Det er op til den pågældende herefter, 

at bevise at bilen ikke har stået til rådighed.
75

 Dommen beskriver hvordan en privatperson anvendte 
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en firmabil til at køre hjem i. Personen kunne redegøre tilstrækkeligt for sin kørsel, hvorfor der ske-

te beskatning af fri bil. 

Hvis medarbejder har firmabil og der forligger aftale om at bilen ikke må bruges privat, og medar-

bejder altid afleverer bilen i virksomheden, så kan medarbejder normalt være sikker på der ikke vil 

ske beskatning.
76

 

Hvis medarbejder har bilen til rådighed uden for normal arbejdstid, skal ansatte påvise at den ikke 

anvendes privat. Der er krav om at der foreligger aftale mellem virksomhed og medarbejder at den 

ikke anvendes privat, herudover vil følgende punkter indgå i vurderingen: 

 Familiens størrelse 

 Hvordan klarer pågældende transporten til og fra arbejde 

 Har den pågældende egen bil 

 Hvor medarbejders bopæl er ligger placeret 

Ovenstående punkter vil blive taget i betragtning i forhold til om firmabilen anvendes i familien og i 

det private liv. Der ses også på om der føres kørselsregnskab. 

Kravene til et kørselsregnskab er stramme og det er derfor vigtigt, at udforme en nøjagtig og præcis 

kørebog, hvis der ikke skal ske beskatning i mange tilfælde. Kørselsregnskab er som regel et stærkt 

bevismateriale set sammen med arbejdssedler, hvis man ikke ønsker beskatning af fri bil.
77

 

Kravene til et kørselsregnskab følgende: 

 Kilometertællerens antal kilometer før påbegyndt kørsel, samt ved endt kørsel 

 Dato for kørslen 

 En fordeling af antal privat-kørte kilometer og erhvervsmæssige kilometer 

 Bestemmelsessteder for erhvervsmæssige kørsler, eksempelvis adressen ved påbegyndt kør-

sel samt adressen ved endt kørsel. Anden dokumentation der er med til at underbygge kør-

selsregnskabets rigtighed 

25 gange-reglen: 

Tidligere blev det nævnt, at man ikke måtte køre mellem bopæl og arbejde i firmabil for, at undgå 

beskatning. Hertil er der en undtagelse som kaldes 25-gange-reglen. Undtagelsen gør at man godt 

må køre mellem bopæl og arbejde uden det udløser beskatning. Hver transportvej tælles som én 

gang. Hvis man kører hjem i en firmabil tælles det som én gang og kører hen til arbejdspladsen da-

gen efter, så tælles det som 2 gange. 

Hvis kørslen mellem bopæl og arbejde ikke skal udløse beskatning. Må bilen udelukkende bruges 

erhvervsmæssigt den efterfølgende dag, og medarbejderen normalt er helt afskåret fra at anvende 

bilen privat, samt at der føres kørselsregnskab. 
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Hvis der forekommer en 26. gang vil det udløse beskatning for den pågældende i den periode hvor 

bilen har stået til rådighed for den pågældende.
78

 

60 dages-reglen: 

60-dagesreglen finder anvendelse hvis der er kørsel i en firmabil mellem bopæl og en midlertidig 

arbejdsplads er erhvervsmæssig kørsel. Kørsel mellem arbejdssted og bopæl er som tidligere nævnt 

privat kørsel. En midlertidig arbejdsplads defineres som en arbejdsplads den ansatte kører til i 60 

arbejdsdage inden for de foregående 12 måneder. Man skal ikke tælle den første dag med på en ny 

arbejdsplads, og sammentællingen afbrydes først, når man ikke har været på en tidligere arbejds-

plads i 60 arbejdsdage. 

Firmabil på hjemmeadressen: 

Står en firmabil på en privatadresse uden for arbejdstiden formodes det at bilen anvendes privat. 

Hvis man vil undgå beskatning skal man kunne bevise at den ikke anvendes privat.
79

 

For at bevise at man ikke anvender bilen privat, skal man kunne fremvise kørselsregnskab, for at 

kunne slippe for beskatningen. Ellers tager man også en helhedsvurdering som benævnt under punkt 

5.5.1. En anden mulighed for at slippe for at slippe for beskatning er ved at anvende 60-dages-

reglen. 

Eksempler på konkrete domme, hvor en person ikke kunne bevise, at bilen stod til rådighed for pri-

vat anvendelse er som følger:  

Den ene handler om en ansat som havde erklæret overfor arbejdsgiver at bilen ikke måtte bruges 

privat. Den ansatte kunne ikke sandsynliggøre, at bilen ikke var til rådighed for privat benyttelse. I 

dommen blev der lagt vægt på at bilen holdt på den ansattes bopæl og arbejdsgiver ikke førte kon-

trol.
80

 

Hvis den ansatte havde ført kørebog kunne dette være undgået, da han ville have haft et stærkt bevis 

for at bilen ikke blev anvendt privat.  

Den anden afgørelse handler om en eksportchef som havde en bil til rådighed for arbejdet. Eksport-

chefen havde parkeret bilen på sin hjemadresse. I denne situation skulle personen så bevise at bilen 

ikke var til rådighed for privat benyttelse. Afgørelsen udtaler at der lægges vægt på kørselsregn-

skab, da dette er praksis. Eksportchefen havde en privatbil på adressen, men dette var ikke nok til at 

eksportchefen ikke skulle beskattes af fri bil.
81

 

Det er vores vurdering ud fra praksis, at man godt kan slippe for at skulle beskattes af fri bil selvom 

man har taget firmabilen hjem. Man skal sørge for at argumenterne med sig og kende til reglerne 

om fri bil og hvornår en bil står til rådighed. Med ”argumenterne” menes der at hvis man eksempel-

vis vil gøre brug at 60-dages-reglen, så skal grundlaget og betingelserne for denne være opfyldt. 
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Samme virksomhedsadresse og privatadresse: 

Denne formodningsregel ligger i forlængelse af den ovenstående formodningsregel, for hvis virk-

somhedsadressen og privatadressen er den samme, så vil en firmabil holde på privatadressen uden 

for arbejdstiden. Derfor vil det blive formodet at bilen anvendes privat, selvom der foreligger en 

aftale om at firmabilen ikke må bruges privat. 

En afgørelse hvor landretten stadfæstede en byretsdom, handler om en persons firmabil var parkeret 

på en personens privatadresse, som var virksomhedsadressen. Personen oplyste at personens køre-

bog var blevet stjålet, og personen kunne derfor ikke bevise, at den ikke stod til rådighed for privat 

anvendelse, derfor fandt landskatteretten personen skattepligtig af bilen.
82

 

Dommen er med til at underbygge formodningsreglen. 

Skærpede krav for hovedaktionærer: 

Hovedaktionærer stilles overfor skærpede krav, da der er tale om interesseforbundne parter. Interes-

seforbundne parter defineres ved den personkreds eller selskaber med nær tilknytning til personen 

eller selskabet. Det kan f.eks. ejeren af et selskab og selskabet eller dennes familie. Det formodes på 

den baggrund at hovedaktionærer anvender deres virksomheds bil privat.
83

 

Hovedaktionærer skal derfor kunne bevise, at firmabilen ikke er til rådighed for privat kørsel. Dette 

kan ske ved at føre en kørebog for bilen, samt at der er indgået skriftlige aftaler om at bilen ikke må 

anvendes privat.  

En afgørelse som underbygger ovenstående er om en hovedaktionær, som skulle beskattes af fri bil, 

fordi han ikke kunne bevise at han ikke havde en nykøbt bil til rådighed. Hans kørebog var usam-

menhængende og ufuldstændig. Han endte med at skulle beskattes af en BMW til 1,3 mio. kr.
84

 

En anden afgørelse vedrører en hovedaktionær, som skulle beskattes af fri bil for hele perioden, 

selvom han havde stilstandsforsikret bilen i noget af tiden. Bilen måtte derfor ikke anvendes. Skat-

teretten fandt at bilen stadig var til rådighed for hovedaktionæren og derfor skulle der stadig ske 

beskatning. I afgørelsen nævnes at der ikke ville ske beskatning af bilen hos hovedaktionæren, hvis 

vedkommende havde valgt at afregistreret bilen og aflevere nummerpladen til SKAT.
85
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5.6. Skattepligtig og Skattemæssig værdi 

 

Den skattemæssige værdi sættes til en procentdel af bilen værdi. Den skattepligtige værdi af fri bil 

er 25 % af den værdi som ikke overstiger 300.000 kr. og 20 % af resten af den værdi der måtte 

overstige 300.000 kr. Den skattepligtige værdi er mindst 160.000 kr.
86

 

Ved importerede biler gælder de samme regler, som for de danske biler. Dog stadfæster en afgørel-

se at for biler som er ældre end 3 år og fra udlandet skal disse vurderes ud fra den udenlandske pris 

tillagt moms og leveringsomkostninger.
87

 

Fra og med 2010 trådte der en ny regel i kraft, som er miljøtillægget på biler. Miljøtillægget er i 

størrelsesordenen som ejerafgiften eller vægtafgiften som den pågældende bil. Fra 2013 er størrel-

sen på den 1,5 gang størrelsen af ejerafgiften eller vægtafgiften på bilen. Miljøtillægget lægges til 

den skattepligtige værdi af bilen. Det skal nævnes at udligningstillægget på dieselbiler og eventuelt 

privatbenyttelsestillæg ikke regnes med. 

Anskaffet før 3 år eller efter 3 år: 

Når man skal afgøre beskatningsgrundlaget for en bil skal man tage højde for bilens alder. Hvis en 

bil er anskaffet før bilen er 3 år gammel, så anses bilen som en ”ny bil” og beregningsgrundlaget er 

bilens nyvognspris. Dvs. hvis vi skriver datoen d. 1/5 2016, så vil beregningsgrundlaget for biler 

med første indregistrering d. 1/5 2013 eller senere være bilens nyvognspris.  

Ved nyvognsprisen forstås bilens fakturapris inklusive moms, registreringsafgift, udgifter til num-

merplader og leveringsomkostninger samt normalt registreringsafgiftspligtigt tilbehør/ekstraudstyr. 

Normalt tilbehør defineres ved tilbehør, der forekommer i privatejede biler, herunder navigationsan-

læg, men ikke særligt virksomhedstilbehør som fx trækspil.
88

 

Er bilen ældre end 3 år på anskaffelsestidspunktet nedsættes værdien til 75 % af nyvognsprisen, 

men stadig ikke under 160.000 kr. 

Hvis en virksomhed anskaffer en bil, som er ældre end 3 år fra 1. indregistrering, så fastsættes be-

regningsgrundlaget ud fra arbejdsgiverens købspris inklusiv moms og eventuelle istandsættelses-

omkostninger. Istandsættelsesomkostninger skal defineres ud fra en konkret vurdering. I en afgørel-

se vurderede landskatteretten at reparationer på en bil 1,5 år efter arbejdsgiver havde erhvervet bilen 

blev fritaget, for at medtage disse i beregningsgrundlaget.
89

 

Nedenstående eksempel viser hvordan man foretager en beregning af fri bil, ud fra de ovenstående 

regler beskrevet i afsnit 5.6. 
90
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Efter 3 år er en ny bil i gennemsnit reduceret til 55 % af sin værdi.
91

 Vi kan derfor vurdere ud fra 

ovenstående regler, at virksomheden med fordel for medarbejderen kan sælge bilen og indkøbe en 

bil tilsvarende den man har solgt. På den måde kan beskatningsgrundlaget nedsættes yderligere, da 

man jf. ovenstående regler kun skal beskattes købsprisen. 

Sammenholdes nedstående eksempel med ovenstående hvor beskatningsgrundlaget var reduceret til 

75 %, så ses det at beskatningsgrundlaget er 2.000 kr. mindre pr. måned ved at gøre det på den må-

de. Det vil ikke være en fordel for virksomheden, den tager værditabet af bilen, samt at den bærer 

risikoen ved indkøbet af den nye brugte bil. 

Man skal være opmærksom på, at når man anskaffer sig en ny brugt bil, som er ældre end 36 måne-

der fra 1. indregistreringsdato, må man ikke nedsætte beskatningsgrundlaget til 75 %, efter de 3 år 

man har haft den nye brugte bil, som er gældende ved køb af fabriksnye biler. Det vurderes ud fra 

dette, at man med fordel kan skifte bil ud hver ca. hvert 3 år, for at få nedsat beskatningsgrundlaget. 
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 Artikel, Penge & Privatøkonomi - Tjek Bilens Værditab af Jan Lang, 2011 

Beregning af beskatning for fri bil

Bilen beskatningsgrundlag 600.000

Bilen værdi udover 300.000 kr. 300.000

Grøn ejerafgift 2.000

25 % af bilen værdi op til 300.000 kr. 75.000

20 % af restværdien over 300.000 kr. 60.000

1,5 gange grøn ejerafgift 3.000

Beskatningsgrundlag i alt 138.000

Beskatningsgrundlag pr. måned 11.500

Bilen beskatningsgrundlag 450.000

Bilen værdi udover 300.000 kr. 150.000

Grøn ejerafgift 2.000

25 % af bilen værdi op til 300.000 kr. 75.000

20 % af restværdien over 300.000 kr. 30.000

1,5 gange grøn ejerafgift 3.000

Beskatningsgrundlag i alt 108.000

Beskatningsgrundlag pr. måned 9.000

Nedsættelse af beskatninggrundlag efter 3 år= 75%

Salg af bil og indkøb af tilsvarende bil

Bilens købspris (55% af 600.000) 330.000

Bilen værdi udover 300.000 kr. 30.000

Grøn ejerafgift (150%) 2.000

25 % af bilen værdi op til 300.000 kr. 75.000

20 % af restværdien over 300.000 kr. 6.000

1,5 gange vægtafgift 3.000

Beskatningsgrundlag i alt 84.000

Beskatningsgrundlag pr. måned 7.000
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5.7. Egenbetaling 

 

Hvis en ansat betaler for at leje en bil, har personen råderet over bilen og derved skal der ske be-

skatning af fri bil, for den periode han har lejet bilen. Personen vil blive beskattet i det indkomstår 

hvor personen har lejet bilen. Betalingen som personen skal betale med beskattede midler, skal be-

tales direkte til firmaet. Det betyder ikke noget om betalingen foregår ratevis hen over året eller som 

en engangsbetaling. Ligningsrådet har udtalt i en konkret sag at en medarbejder, som i begrænset 

omfang lejer en bil af en virksomhed, skal beskattes af fri bil.
92

 
93

 
94

 

Eksempel på beregning af nedsat beskatningsgrundlag af 
fri bil.95 

Værdi 200.000 

månedsleje 1.000 

Årsleje betalt af medarbejder 12.000 

  
Årsbeskatning af fri bil  

25 % af 200.000= 50.000 

Nedsættelse grundet leje -12.000 

  
Beskatningsgrundlag fri bil 38.000 

 

Ovenstående eksempel viser, hvordan en beskatning vil finde sted givet at medarbejder lejer en bil 

virksomheden hver måned et helt år og at bilen er under 3 år gammel, samt at medarbejder betaler 

1.000 kr. om måneden for lejen. I beregningseksemplet er der udeladt miljøtillæg. Der vil der ske en 

beskatningsnedsættelse for medarbejderen med de 12.000 kr. Ulempen vil være at medarbejderen 

betaler med beskattede midler, men at beskatningen af fri bil normalt finder sted med midler der 

ikke er beskattede. Det kan i dette tilfælde derfor ikke betale sig at leje bilen. 

Befordringsfradrag: 

Der er normalt fradrag for befordring mellem bopæl og arbejde.
96

 Der er ikke befordringsfradrag for 

firmabiler som står til rådighed for privat anvendelse.
97

 

5.8. Driftsudgifter 

 

Når ansatte eller hovedaktionær bliver beskattet af fri bil må virksomheden betale udgifter som fal-

der inden for rammen af værdiansættelsen efter LL § 16 stk. 4. Virksomheden kan f.eks. afholde 

følgende udgifter uden det vil få konsekvenser for personen.
98
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 Forsikringer og vægtafgift og grøn ejer afgift 

 Nødvendige reparationer og vedligeholdelse, herunder udgifter til "kør-videre-produkter" 

såsom olie, vask, sprinklervæske, garage, benzin mv. 

 Fartbøder, parkeringsbøder og -afgifter 

 Færgebilletter samt motorvejs- og broafgifter 

Særligt for bro- og færgeudgifter skal det bemærkes at virksomheden godt må betale for personens 

udgift til bro-færgeafgifter, da det bliver anset som fri befordring. Personen må ikke tage befor-

dringsfradraget heraf, når virksomheden har betalt.
99

 
100

 

5.9. Beregning af egen bil kontra fri bil 

 

Ud fra alle vores oplysninger og det beskrevne om fri bil, vil vi vise hvordan en fri bil beregning 

foretages, og hvilke elementer der vil indgå i beregningen når man skal finde ud af, hvornår det kan 

betale sig at blive beskattet af fri bil kontra at købe bilen privat. 

Forudsætninger for beregninger: 

For at simplificere beregningen har vi udeladt nogle elementer og regler – for således at lave et me-

re gennemskueligt resultat. 

Vi har udeladt følgende og haft følgende tanker i forhold til beregningerne: 

 Vi har kun inddraget eksempler på nye biler i vores beregning 

 Vi har ikke inddraget miljøtillægget som skal inddrages i beskatningsgrundlaget for fri bil. 

 Vi har forudsat at ” Driftsomkostninger i forbindelse med bilen” er konstante og der tages 

ikke højde for inflation i beregningerne. Eksempelvis værkstedomkostningerne vil sandsyn-

ligvis være lave i starten, og stige i takt med bilen alder. 

 Finansieringsomkostninger er sat til 2,5 % efter skat af købspris. Dette er et ca. estimat sva-

rende til en rente før skat på ca. 4 %. 

 Under beregningen af ”Heraf kørsel til og fra arbejde” er der taget højde for at der ikke er 

befordringsfradrag for de første 24 kørte km. 

 Skatteværdien på befordring er 2016-satser og skatteværdien er ikke helt ¼-del, men er sat 

til dette for at simplificere beregninger. 

 Vi har også forudsat at kørselsgodtgørelses- og befordringsgodtgørelsessatserne er konstan-

te. Normal reguleres disse hvert år. Vi har gjort dette for at simplificere beregningerne. 

 Igen for at simplificerer beregningerne har vi at skrapværdien på bilerne er 0 kr. Normalt vil 

biler have en skrapværdi. 
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5.9.1. Beregninger og beskrivelser heraf 

 

Når man kigger på bilag 1, figur 1 skal man være opmærksom på reglen om at beskatningsgrundla-

get aldrig må være lavere end 160.000 kr. Man skal være opmærksom på det, da man efter 3 år må 

nedsætte beskatningsværdien heraf til 75 % af bilens værdi. 75 % af 200.000 er 150.000, derfor 

sættes beskatningsgrundlaget op til 160.000. Endvidere skal man være opmærksom på, at det kun er 

kørselsmønstret som ændres under de 3 bileksempler. Udgifterne forbundet med eksempler vil æn-

dre sig i forhold til antal kørte kilometre. 

Bilag 1, figur 2 viser afskrivning på det pågældende bileksempel. Afskrivningerne er fastsat så de 

tilsvarer grafen i artiklen.
101

 Den summerede værdi er et udtryk for, hvornår bilen er færdig afskre-

vet. Afskrivninger medtages grundet, det er en omkostning der er forbundet med en bil, da den mi-

ster værdi. 

Bilag 1, figur 3 viser beregningen, om hvad der bedst kan betale sig. Beskatning af fri bil kontra at 

købe en bil privat. Beregningen er fortaget således: Skattefri rejsegodtgørelse*år+skatteværdi af 

befordring*år –afskrivning summeret-driftsomkostninger*år. Beregningen foretaget i figur 3 er fo-

retaget på baggrund af tallene i figur 1 og 2. 

Eksempel 1 – Seat: 

I henhold til Seat-eksemplet i bilag 1, kan vi se ved kørselsmønster 1, at det vil kunne betale sig at 

blive beskattet af fri bil hvis man planlægger, at blive beskattet af fri bil i ca. 9 år. De fleste vil 

sandsynligvis skifte bilen inden 9 år. Derfor vil det i dette tilfælde bedst kunne betale sig at blive 

beskattet af fri bil. Ved de to resterende kørselsmønstre med middel og lav kilometerantal, vil det 

ligeså være en fordel at blive beskattet af fri bil, da omkostningerne overstiger indtægter jf. bereg-

ningerne i bilag 1. 

Eksempel 2 – Audi: 

I henhold til Audi-eksemplet i bilag 1, kan det ved vores forudsætninger ikke kunne betale sig an-

det, end at blive beskattet af fri bil ved alle 3 kørselsmønstre. Det skyldes hovedsageligt bilens pris 

og vedligeholdelses omkostninger som må forudsættes at være højere på en større bil, da omkost-

ningerne overstiger indtægter jf. beregningerne i bilag 1. 

Eksempel 3 – Toyota: 

I henhold til Toyota-eksemplet i bilag 1, kan det bedst betale sig at købe bilen privat hvis man kører 

mange erhvervsmæssige kilometre. Dette skyldes bilens gode brændstofs-økonomi samt bilens pris. 

Man skal tænke på at mindre biler forventeligt ikke vil kunne klare, at køre lige så mange kilometer, 

som en større bil med større motor. Den vil forventeligt ikke kunne køre mere end 10-11 år, hvis der 

bliver kørt 45.000 km årligt. Det vil forsat kunne betale sig at købe bilen privat. Hvis man ikke kø-

rer så mange kilometer så vil det bedre kunne betales sig at blive beskattet af fri bil, da de årlige 

omkostninger vil opveje indtægterne. 
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Bemærkninger til eksempler: 

Der viser sig en tendensen i beregningerne, at jo flere kilometre man kører erhvervsmæssigt og hvis 

man har langt til arbejde og modtager befordring, så kan det bedst betale sig at eje bilen privat. Hvis 

man derimod vil have en dyr bil og man vil køre som ifølge ovenstående eksempel ved kørselsmøn-

ster 1, vil det tale for beskatning af fri bil. 

Logisk set vil det tale for beskatning af fri bil, hvis man kører et lavt antal erhvervsmæssige kilome-

ter og køre et højt antal private kilometre, især hvis det er en dyr bil. 

Bestemmelserne for fri bil virker som tiltænkt i praksis. Det må antages, at det burde være en fordel 

at blive beskattet af fri bil, hvis man kører mange erhvervsmæssige kilometre, set fra arbejdsgivers 

side. 

Beregninger og konklusioner viser at, hvis man har mange erhvervsmæssige kilometre og meget 

befordring, taler det for at købe bilen privat, set fra medarbejders side. 

5.9.2. Overvejelser ved fri bil kontra køb af privat bil 

 

Arbejdstagers overvejelser: 

Der er mange elementer man skal medtage i sine overvejelser, når man overvejer fri bil kontra køb 

af privat bil. Der findes ikke noget endeligt svar på hvad der er mest gunstigt, der bør derfor altid 

tages en vurdering fra gang til gang, for at se hvad der bedst kan betale sig. 

Nogle af elementerne som indgår i overvejelserne, er bl.a. hvor dyr bilen skal være, brændstoføko-

nomi, driftsomkostninger eller sagt med andre ord. Man skal overveje hvordan kørselsmønstret er. 

Kører man mange erhvervsmæssige kilometre så taler det for man selv køber bilen. Kører man ikke 

så mange erhvervsmæssige kilometre taler det for fri bil. 

Arbejdsgivers overvejelser: 

Der spiller også mange variabler ind, når arbejdsgiver skal overveje om der skal tilbydes fri bil. 

Ligesom ovenfor bør der tages en vurdering hver gang, for at hvad der bedst kan betale sig. Hvis 

medarbejder ikke kender til ovenstående regler så kan det faktisk være en fordel for arbejdsgiver.  

Hvis der køres mange erhvervsmæssige kilometre, så kan arbejdsgiver spare penge, da arbejdsgiver 

vil kunne slippe for at skulle udbetale skattefri kilometergodtgørelse. Arbejdsgiver bør desuden 

overveje risikoen ved at medarbejder siger op, Så kommer arbejdsgiver til at stå tilbage med en bil. 

Medarbejder kontra hovedaktionær: 

Medarbejders overvejelser vil være som beskrevet under ”arbejdstagers overvejelser”. Hovedaktio-

nær bør overveje i forbindelse med valg af bil til en virksomeden. Hvilken type bil det er og kør-

selsmønstret. Herudover skal hovedaktionær have de skærpede krav i hovedet da det kan ende med 

han bliver beskattet af fri bil. 
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5.10. Delkonklusion 

 

Beskatningen for medarbejder og hovedaktionær er ens, men hovedaktionær stilles ofte over for 

skærpede dokumentationskrav, hvorfor hovedaktionær bør tage dette med ind i sin overvejelser om 

hovedaktionær skal lade sig beskatte af fri bil, eller købe en privat. 

En person der får stillet en firmabil til rådighed for privat benyttelse er omfattet reglerne for fri bil. 

Personerne som får stillet fri bil til rådighed er personer, som er i et ansættelsesforhold med firmaet.  

Vurderingen om rådigheden af bil er et vigtigt element af fri bil. Rådigheden beskattes minimum 1 

måned, selvom en bil eksempelvis kun har været rådighed 5 dage i en måned. Derudover er der en 

række formodningsregler, der er lavet for at klargøre reglerne for hvornår der skal ske beskatning af 

fri bil. 

Den skattepligtige værdi af fri bil er 25 % af de første 300.000 kr. af bilen værdi herefter 20 % af 

det der måtte overstige. Den skattepligtige værdi skal minimum være 160.000. Efter 3 år må be-

skatningsgrundlaget af en ny bil nedsættes til 75 % a værdien.  

Købes en bil, som er ældre end 3 år siden første indregistrering, må bilen købspris anvendes som 

beskatningsgrundlag. 

Ud fra den ansattes synspunkt, kan virksomheden med fordel sælge bilen den ansatte beskattes af. 

Fordelen ligger i, at en ny bils værdi reduceres til ca. 55 % efter 3 år og beskatningsgrundlaget på 

en ny bil må kun nedsættes til 75 % efter 3 år. Sælges bilen efter 3 år, og indkøbes der en tilsvaren-

de bil skal der ske beskatning af købsprisen på bilen. Derved kan beskatningsgrundlaget nedsættes 

til 55 % frem for 75 %. 

Når man har haft den nye brugte i bil i 3 år, må man ikke nedsættes beskatningsgrundlaget til 75 %, 

derfor bør virksomheden set fra ´den ansattes synspunkt sælge bilen ca. hvert 3 år, for at reducere 

den ansattes beskatningsgrundlag.  

Det vil ikke være en fordel for virksomheden, da den tager værditabet af bilen samt, at den bærer 

risikoen ved indkøbet af den nye brugte bil. 

I beregningen af fri bil er det en del elementer som indgår i vurderingen af, hvorvidt det kan betale 

sig, at lade sig beskatte af fri bil i forhold til at købe privat. Det er vigtigt, at der tages en vurdering 

for hver gang, grundet de mange elementer. 
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6. Firmaarrangementer 

 

Mange virksomheder afholder firmaarrangementer, hvor arbejdsgiver afholder omkostninger der er 

i forbindelse med arrangementet. Af og til inviteres ægtefælder og børn med, hvilket måske kan 

have en beskatningseffekt. Firmaarrangementer kan afholdes på forskellige steder såsom, konferen-

cecentre, hoteller, restauranter, egne lokaler mm. 

Med dette afsnit ønsker vi at finde frem til forskellene i beskatningen af firmaarrangementer for 

medarbejder kontra hovedaktionær. Formålet med afsnittet er også at afklare hvornår et arrange-

ment kan overgå fra erhvervsmæssig til privat karakter hvor der således kan ske beskatning. Firma-

arrangementer vil blive opdelt i tre underpunkter: 

 Receptioner for medarbejdere og aktionærer 

 Julefrokost, skovture og øvrige firmafester 

 Faglige arrangementer 

6.1. Receptioner for medarbejdere og aktionærer 

 

Som hovedregel, hvis arbejdsgiver betaler udgifter til en reception eller et arrangement og udgifter-

ne er af privat karakter for medarbejdere, så skal medarbejderen beskattes af dette. 

Når man skal vurdere om ovenstående er af privat karakter kigger man på følgende punkter
102

: 

 Hvilken anledning afholdes arrangementet? 

 Hvem er inviteret? 

 Hvad er størrelsen på udgifterne til arrangementet? 

 Hvor afholdes arrangementet? 

For hvert arrangement skal ovenstående punkter vurderes og afvejes i forhold til hinanden. Der 

lægges vægt på i hvilken, anledning arrangementet afholdes. De andre punkter er også vigtige – 

punkterne uddybes længere nede. 

Fradragsretten for udgifterne hvis det er af erhvervsmæssig karakter, fremgår af C.C.2.2.2.5.4., som 

beskriver at man skal lave en opgørelse, hvis der er blandet deltagelse. 

Eksempelvis hvis det er 95 % forretningsforbindelser og ansatte og 5 % familiemedlemmer og ven-

ner. Så er der kun fradrag for 95 % af repræsentationsudgifterne. 
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Anledning og hvem, hvad og hvor: 

Hvis et arrangement afholdes i anledningen af virksomhedsrelaterede mærkedage, eksempelvis er et 

25 års jubilæum ikke skattepligtigt for en medarbejder.  

Deltagerne til arrangementet er vigtigt. Er det familiemedlemmer og venner eller er det hovedsage-

ligt arbejdsrelationer i form af kunder og kollegaer. 

Udgifterne i forbindelsen med arrangementet kan have en afgørende faktor.  

Hvor arrangementet afholdes har en effekt på afgørelsen om det er af privat eller erhvervsmæssig 

karakter. 

Den nedenstående beskrevne afgørelse viser hvor vigtigt det er i hvilken anledning det arrangement 

afholdes: 

En persons aktieselskab holdte en reception i forbindelse med virksomhedens 25 års jubilæum og 

personens fødselsdag. Afholdelsen af arrangementet skete ca. 10 måneder efter jubilæet og 4 dage 

før persons fødselsdag. Deltagerne i arrangementet på et hotel bestod af et betragteligt antal fami-

liemedlemmer og venner 21 stk., men en del forretningsforbindelser ca. 330 stk. Kuvertprisen pr. 

person var af betydeligt størrelse.
103

 

Følgende ting kom under betragtning i forhold til vores 4 spørgsmål: 

 Anledningen af arrangementet talte for at der var mere tale om en fødselsdag end et jubilæ-

um, grundet at det var 10 måneder siden at der var 25 års jubilæum og kun fire dage siden at 

personen havde fødselsdag. – Taler for at privat arrangement. 

 Deltagerne til arrangementet var et betragteligt antal familiemedlemmer og venner. Der var 

forretningsforbindelser. Det vurderes at hvis man afholder en arrangement med ca. 350 del-

tager så anses 20 privatpersoner som et betragteligt antal.. – Taler for at det er et privat ar-

rangement. 

 Arrangementet blev afholdt på et hotel – Dette kan tale for at det både er et privat arrange-

ment, men for at det er i forretningsøjemed at arrangementet afholdes. 

 Udgifterne for dette arrangement blev ca. 43.000 kr. Heraf betalte personen selv ca. 4750 kr. 

privat for de private gæster. Resten blev betalt af selskabet og udgiften til en annoncering i 

en avis blev betalt af selskabet. Dette taler umiddelbart for at der skal gives fradrag for ud-

giften i selskabet. Læser man annoncering og nogle andre punker i afgørelsen, så taler det 

for, at arrangementet er af privat karakter. 

Afgørelsen i denne sag blev at man ikke havde fradrag for udgifterne i selskabet og at personen som 

afholdte arrangementet skulle beskattes af udgifterne som lønindkomst. Ud fra denne dom kan man 

vurdere, at hvis mere en ca. 5 % af deltagerne er familiemedlemmer, så taler det for at være af pri-

vat karakter. Man skal stadig tage de andre omstændigheder med ind i betragtningen. 
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6.2. Julefrokost og øvrige firmafester 

 

Den årlige julefrokost og øvrige personalearrangementer hvor arbejdsgiver betaler eller betaler no-

get af det, beskattes ikke efter praksis, når dette arrangement er af rimeligt omfang og længde.  

Øvrige personalearrangementer kan eksempelvis være et motionsløb i form af et endags cykelløb. 

Godet skal tilbydes til alle i den pågældende virksomhed, og hvis arbejdsgiver beslutter sig for 

kompensere de personer som ikke kan deltage med andre goder, f.eks. hotelovernatning eller lign. 

så skal personerne beskattes af den pålydende værdi.
104

 

Værdien af en julefrokost eller firmafest kan være skattepligtigt. Nedenstående beskriver hvor 

grænsen for sådanne arrangementer går og hvornår den bliver skattepligtig. 

Når man skal vurdere om et arrangement er skattepligtig tager man højde for nedenstående punkter: 

 Er arrangementet enkeltstående? 

 Hvad er varigheden af det? 

 Hvordan er udgiftsniveauet? 

 Hvem deltager? 

 Hvor afholdes arrangementet? 

Man skal afveje punkterne i forhold til hinanden når man skal vurdere skattepligten af arrangemen-

tet. Er arrangementet skattepligtig kan det høre under bagatelgrænsen for mindre personalegoder, 

som er beskrevet i punkt 2.5. Ovenstående punkter behandles nedenfor. 

Enkeltstående arrangement: 

Hvis det skal tale for at et arrangement som er skattefrit for medarbejderen og hovedaktionæren, så 

skal arrangementet være enkeltstående og der skal være få af dem. Hvis arbejdsgiver vælger at hol-

de firmafest eller tager til et arrangement hver uge så vil det tale for at der er skattepligt. 

Varigheden: 

Hvis arbejdsgiver betaler for et endagsarrangement eller aftenarrangement så vil det tale for skatte-

frihed, men er det et arrangement som flere dage inklusiv overnatning taler det mere for at der skal 

ske beskatning. 

Udgiftsniveauet: 

Udgiftsniveauet har som udgangspunkt ikke den store indvirkning på om det er skattepligtigt eller 

ej. Det kan være en god indikator på det, hvis man sammenholder det med de andre punkter. Ek-

sempelvis så vil en dyr firmatur til udlandet hvor arbejdsgiver afholder langt de fleste udgifter og 

arrangementet varer flere dage. Dette vil tale for at der er skattepligt. 

                                                 
104

 Den juridiske vejledning - C.A.5.6.2 



HD(R) - Afgangsprojekt Beskatning af Personalegoder Andreas Larsen og Tue Nielsen 

 

Side 52 af 87 

 

Omkostningerne i forbindelse med et endagsarrangement kan også være vigtig. Den årlige DHL-

stafet har været omdiskuteret emne.
105

 Arrangementet i sig selv bliver betragtet som en skovtur, 

men afholder arbejdsgiver udgifter til eksempelvis dyre løbesko så skal den enkelte medarbejder 

beskattes af dette, hvis de ikke forbliver arbejdsgivers ejendom. Betaler arbejdsgiver for reklamelø-

betøj til medarbejderne i forbindelse med løbet er dette skattefrit.
106

 

Deltagere: 

Hvis det udelukkende er medarbejdere som deltager i et arrangement vil det tale for skattefrihed. 

Deltager familiemedlemmer vil det tale for beskatning. Hvis det er kutyme at eksempelvis ægtefæl-

le deltager i arrangementet skal medarbejderen ikke beskattes. 

En afgørelse som understøtter ovenstående, er det såkaldte ”eventyrløbet”. Her deltog ægtefæller og 

deres børn, og det var helt normalt at familier deltog i sådan et løb. Arrangementet blev ligesom 

DHL-stafetten betragtet som en skovtur.
107

 

Afholdelsessted: 

Afholdelses et arrangement et sted uden for arbejdspladsen, kan det tale både for og imod beskat-

ning. Det afhænger igen af situationen. I henhold til ovenstående eksempler, er der skattefrihed for 

en skovtur eller et endagsløb. Afholder man det er på en privatadresse, vil det tale for beskatning af 

medarbejder eller hovedaktionær og ingen fradragsret for virksomheden. Afholdes der et arrange-

ment på arbejdspladsen vil det tale for at der ikke skal ske beskatning. 

En afgørelse som illustrer at en afholdelsesstedet har betydning, er i en afgørelse som beskriver 

hvordan en rejse til New York betalt af arbejdsgiver, hvor turen havde en turistmæssig karakter og i 

øvrig var med socialt formål. I denne afgørelse blev personerne som deltog i turen beskattet her-

af.
108

 

6.3. Faglige arrangementer, teambuilding og kundepleje 

 

Faglige arrangementer beskattes som hovedregel ikke hvis der foreligger tilstrækkelig fagligt ind-

hold. Teambuilding og arrangementer med karakter af kundepleje hører også under denne kategori. 

Sådanne arrangementer må arbejdsgiver betale for uden, der vil ske beskatning.
109

 

Teambuilding: 

Teambuilding er et svært område at afgøre om det har faglig karakter, ofte fordi de aktiviteter der 

sker, kan være svære at henføre direkte til arbejdsrelaterede ting. Når man vurderer en teambuilding 

bliver der som regel langt vægt på følgende ting: 

 Varigheden af arrangementet 

 Er der tilknyttet en teambuilding-instruktør 
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 Hvor foregår det 

 Hvilken slags aktiviteter finder sted 

Man tager alle ovenstående punkter som en helhed. Forligger der et program for turen hvor alle 

ovenstående punkter vil blive taget i betragtning vil det hælder mere til skattefrihed. 

Kundepleje: 

Ved arrangementer som afholdes som med formålet kundepleje, er det ikke altid lige klart, hvor den 

faglige karakter ligger. Derfor kan sådanne arrangementer nogle gange føre til beskatning. Dette 

gælder både for medarbejder som hovedaktionærer. Vurderingen ligger i om det er af privat karak-

ter. 

Nedenstående lægges til grund for vurderingen om det er af privat karakter: 

 Er medarbejder/aktionæren pålagt at deltage? 

 Er der opgaver som skal løses i mens arrangementet står på? 

 Hvor foregår det? 

 Hvad er længden af arrangementet? 

 Har det en turistmæssig eller privat karakter? 

Et eksempel, hvor en medarbejder ville være skattefri kunne være, hvis en medarbejder blev pålagt 

at deltage et arrangement med nogle af virksomhedens kunder. Virksomheden sælger fodbolde og 

fodboldstøvler.  Kunderne var inviteret med ud og spille en fodboldkamp for at afprøve de nye pro-

dukter.  

Efter kampen tog man på en restaurant. Medarbejderen præsenterede nogle designs af nye fodbolde 

og fodboldstøvler for kunderne. Efter restaurantbesøget afsluttes arrangementet. Arrangementet 

foregik på en nærtliggende fodboldbane og restaurant. 

I dette tilfælde vil der være tale om skattefrihed for medarbejderen, hvis man tager ovenstående 

punkter op til overvejelse. Medarbejderen er pålagt at deltage og formålet og opgaverne vil blive 

løst mens arrangementet står på. Det vil foregå i nærheden og længden er et dagsarrangement. Des-

uden har det ikke indikation af privat karakter. Alle punkter taler for skattefrihed. 

Et andet eksempel er en afgørelse var et arrangement i form af en fodboldrejse hvor virksomheden 

sponsorerede et fodbold og i den forbindelse tog 2-3 sine kunder med. Det vides ikke om medarbej-

deren var pålagt at deltage, men de andre forhold taler for at der var skattepligt. Der var ikke noget 

formål med rejsen ud over social karakter med kunden. Rejsen foregik til udlandet og foregik over 

flere dage. Derudover havde rejsen en turistmæssig karakter. Disse 4 punkter taler alle for skatte-

pligt, hvilket byretsdommeren fandt skattepligtigt for medarbejderen.
110
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6.4. Beskatning og værdiansættelse 

 

Skal medarbejderen beskattes skal det ske efter LL § 16 stk. 3, jf. LL § 16, stk. 1. Skulle der være 

beskatning af en af ovenstående punkter så skal det ske beskatning af markedsværdien. 

Medarbejder og hovedaktionær er inden for dette personalegode sidestillet med hinanden rent be-

skatningsmæssig og har ikke mulighed for at opnå skattemæssige fordele. 

6.5. Delkonklusion 

 

Dette personalegode beskattes ens for medarbejder og hovedaktionær. Der er ingen skærpede krav 

til hovedaktionær. 

Firmaarrangementer kan deles op i 3 emner: Receptioner for medarbejdere, julefrokost, skovture og 

øvrige firmafester, og faglige arrangementer. 

Omkring receptionerne lægges vægt på de 4 ting til at vurdere om det er af privat karakter. De 4 

ting som der ligges vægt på er anledningen, hvem der er inviteret, udgiftsniveauet og hvor det af-

holdes.  

Det er en helhedsvurdering om arrangementet er af privat hvorefter der skal ske beskatning samt om 

at en virksomhed har fradrag for arrangementet. Generelt vurderes det, at hvis mere end 5 % af del-

tagerne er familie/venner anses arrangementet af privat karakter. 

Ved Julefrokoster, skovture og øvrige firmaarrangementer bliver lagt vægt på om arrangementet er 

enkeltstående, varigheden, udgiftsniveauet, deltagere og hvor det afholdes. 

Igen er det en helhedsvurdering for at se om der er private elementer i arrangementerne.  Hvis det er 

af privat karakter skal der ske beskatning af arrangementerne. 

Når man skal vurdere om der tale om et firmaarrangement eller om et privat arrangement har varig-

heden betydning, samt hvor det foregår og hvilke aktiviteter som finder sted. Endvidere har det også 

betydning om der er en teambuilding-instruktør tilknyttet. 

Generelt for disse er at vurdere om et arrangement er af privat karakter eller om det har en er-

hvervsmæssig begrundelse. Hvis arrangementet er af privat karakter skal der ske beskatning efter 

LL § 16 stk. 3, jf. LL § 16, stk. 1. og beskatningen skal ske af markedsværdien. 

Medarbejder og hovedaktionærer har ikke mulighed for at opnå skattemæssige fordele ved dette 

gode. 
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7. Sundhedsydelser 

7.1. Indledning 

 

I dette afsnit vil vi finde frem til forskellen i beskatningen for hovedaktionærer og medarbejdere. 

Formålet er endvidere at analysere reglerne for arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser, samt finde 

frem til hvornår en sundhedsydelse er skattefri eller skattepligtig.  

Virksomheder er begyndt at have mere fokus på sundheden i virksomheden. Uarbejdsdygtige med-

arbejdere som er ramt af sygdom eller arbejdsskader kan være en stor omkostning.   

Derfor er flere virksomheder begyndt og tilbyde forebyggelse af sygdomme og arbejdsskader.  

Hvis en man er ude får en ulykke, tilbydes der behandling for at få ansat tilbage på arbejdsmarkedet 

hurtigt muligt.  

Sundhedsydelser kan være, sygeforsikring, kurser, sundhedstjek osv. Sundhedsydelser kan dække 

både arbejdsrelaterede skader, men i privat regi, alt efter hvilken aftale der foreligger. Derfor kan 

det i mange situationer være svært og vurdere hvilke sundhedsydelser som udløser skattepligt og 

hvilke der er skattefrie.  

7.2. Skattepligt 

 

Medarbejderens helbred og arbejdsevne har stor betydning for virksomheden, men på trods af dette 

så er medarbejderens en privat sag. Hovedreglen er at sundhedsydelser betalt af arbejdsgiveren er 

skattepligtig
111

. 

Lovgivningsmæssigt er der fem undtagelser til hovedreglen, der gør sundhedsydelser skattefrie. 

Undtagelserne er som følger og vil endvidere blive behandlet særskilt i de kommende afsnit:
112

 

 Arbejdsskader og forebyggelse af arbejdsskader  

 Lægefagligt begrundet behandling 

 Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder 

 Personaleplejefritagelsen 

 Bagatelgrænsen for mindre personalegoder 

Hvis en sundhedsydelse gives i relation til uddannelse mv. og ikke anses for privat i overvejende 

grad, vil sundhedsydelsen være skattefri.
113

  

Vælges der at give en sundhedsydelse som et abonnement ud fra en normal behandlingsordning, vil 

en ansatte være skattepligtig af den faktiske benyttelse for behandlingsordningen.
114

 
115

 

                                                 
111

 SL § 4 
112

 Den juridiske vejledning - C.A.5.1.5.1  
113

 LL § 31 
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Hvis en arbejdsgiverbetalt sundhedsydelse ikke er omfattet af en af ovenstående undtagelser gælder 

reglen om beskatning af et arbejdsgiverbetalt gode jf. LL § 16. 

Såfremt sundhedsydelsen ikke er skattefri, har arbejdsgiveren pligt til at indberette værdien af den 

ydelse den ansatte modtager
116

.  

7.2.1. Arbejdsskader 

 

Statsskattelovens principper foreskriver at en arbejdsgiverbetalt behandling eller forebyggelse er 

skattefrie. Der er en betingelse som skal være opfyldt for at opnå skattefrihed og det er at der er 

arbejdsrelateret sammenhæng mellem behandling og forebyggelse. 

Det fleste arbejdsskader er fysiske, men kan også godt være psykiske. Disse er ofte omfattet af skat-

tefrihed, såfremt det kan påvises at der er en sammenhæng mellem arbejdsskaden og arbejdet
117

.  

Forebyggelse: 

Ved forebyggelse af arbejdsskader er der en betingelse som skal være opfyldt for at sundhedsydel-

sen bliver skattefri. Arbejdsgiveren skal betale sundhedsydelsen.  

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

opnå skattefritagelse for en arbejdsgiverbetalt sundhedsydelse, samtidig er der heller ikke nogen 

krav til, at de ansatte er en del af den gruppe, som bliver ramt af arbejdsskader. 

Forneden kommer nogle eksempler på forebyggelse og hvornår der er skattepligt og hvornår der er 

skattefrihed:  

Eksempel
118

:  

En kontoransat har fået tilbudt en massageordning af virksomheden for at forebygge muskel- og led 

skader. Den ansatte bliver dermed ikke skattepligtig at sundhedsydelsen, da det er en forebyggelse 

mod arbejdsskader, med arbejdsrelateret hensigt.  

For underbygge vores eksempel kan vi henvise til en afgørelse fra SKAT, hvor der netop bliver 

givet skattefrihed i forbindelse med en massageordning.
119

 

 

 

                                                                                                                                                                  
114

 Publikation ”Personalegoder 2015”, udgivet af PWC, 2015, side 58 
115

 SKM2015.531. SR 
116

 BEK nr. 890 af 10. juli 2015 § 13 
117

 Den juridiske vejledning – C.A.5.15.2  
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 Egen tilvirkning 
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Eksempel
120

: 

Virksomheden tilbyder de ansatte at styrke deres helbred ved at oprette nogle fitness faciliteter i 

virksomheden, som medarbejderne kan benytte frit. 

De ansatte vil ikke være skattepligtige af sundhedsydelsen grundet reglerne om almindelig person-

pleje. Hvis arbejdsgiver derimod valgte at stille en personlig træner til rådighed ville det medføre 

skattepligt. 

Behandling: 

I forhold til forebyggelse er det nemmere at påvise en arbejdsrelateret skade eller ej, når skaden er 

sket. Dermed er det lettere for den ansatte at blive skattefritaget for den arbejdsrelaterede sundheds-

behandling, der kommer efterfølgende. 

For at en arbejdsskade kan anses for arbejdsskade skal den opfylde nogle krav og først derefter vil 

man kunne opnå skattefrihed ved den arbejdsgiverbetalte sundhedsydelse
121

: 

 Arbejdsskaden er forekommet naturligt i forbindelse med arbejdets udførsel 

 Arbejdsskaden er sket på baggrund af arbejdets udførsel eller under forhold heraf 

 Der foreligger en skriftlig aftale om arbejdets udførsel 

Skattemæssigt er det ikke et krav at arbejdsskaden er anerkendt. Derfor er det muligt for at blive 

skattefri for en arbejdsgiverbetalt behandling af en ikke anderkendt arbejdsskade. 

Eksempel:
122

 

En ansat har fået en museskade. En museskade er ikke en anerkendt arbejdsskade, men hvis det kan 

bevises at museskaden er behandlet efter en konkret vurdering med arbejdsmæssig begrundelse, så 

kan en arbejdsgiverbetalt behandling være skattefri. 

Sundhedsforsikringer: 

En arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring er som udgangspunkt skattefri for modtageren efter stats-

skattelovens principper, så længe den udelukkende indeholder ydelser til forebyggelse eller behand-

ling af arbejdsskader.
123

   

Hvis der i sundhedsforsikringen indgår ydelser med privat hensigt, vil hele den arbejdsgiverbetalte 

præmie være skattepligtig. Hvis en sundhedsforsikring er skattepligtig men omfattet af LL § 30 er 

den del af præmien, som kan henføres hertil skattefri.  

I bilag 2, er der udarbejdet en figur, som viser et generelt overblik over hvornår der skal ske beskat-

ning af en sundhedsforsikring.
124

 Hvis betingelserne for skattefrihed ikke er opfyldte, er der tale om 

AM-bidragspligtig indkomst, som er indberetningspligtig. 

                                                 
120

 Egen tilvirkning 
121

 http://www.ask.dk/da/Udgivelser/Vejledninger/Tidligere-udgaver-af-vejledninger/Anerkendelse-af-ulykker-1-

udgave.aspx 
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 Egen tilvirkning 
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Eksempel:
125

 

Hvis en ansat modtager en sundhedsforsikring, så vil den ansatte løbende modtage forsikringsydel-

sen i takt med ansættelsesforholdet. Derfor skal den ansatte løbende beskattes i de perioder hvor 

medarbejderen er dækket af forsikringen.  

7.2.2. Lægefagligt begrundet behandling 

 

Hvis personer lider af misbrug f.eks. i forhold til alkohol og medicin kan man under visse omstæn-

digheder opnå skattefrihed for behandlingen, såfremt behandlingen er arbejdsgiverbetalt. Det har 

ingen betydning for hvordan og hvor virksomheden betaler til behandlingen for at den bliver skatte-

fri, blot at den kan henføres til virksomheden. 

Medicinudgifter er skattefrie for den ansatte i de første seks måneder fra første betalingsdag.
126

  

Hvis virksomheden ikke kan tilbageføre betalingen til en arbejdsgiverbetaling, kan den ansatte ikke 

selvangive et fradrag for behandlingen, da den ikke er arbejdsgiverbetalt.
127

  

I nogen tilfælde kan arbejdsgiver og forsikringsselskabet dele betalingen til behandlingen imellem 

sig. Såfremt dette er tilfældet vil behandlingen være skattefri.
128

 

Personer omfattet af LL § 30: 

Loven fastsætter at arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser er gældende for personer, der har tilknyt-

ning til arbejdsmarkedet. Loven fastsætter ligeledes at denne først og fremmes er reglen omfattet 

lønmodtagere. Andre personer kan godt være omfattet af loven, hvis de har en tilknytning til virk-

somheden eller arbejdsmarkedet.  

Loven er ligeledes gældende for konsulenter, revisorer, bestyrelsesmedlemmer og lignende, som et 

led i en aftale yder personligt arbejde, og betaler ydelser til betaling af misbrug mv. Der er altså 

skattefrihed. 

Ydelser omfattet af LL § 30 og betingelser for skattefrihed: 

I bilag 3 er der udarbejdet et skema som giver et overblik over de fem ydelser, som er omfattet af 

LL § 30, samt de betingelser der er heraf, for at medarbejderen kan opnå skattefrihed og den ar-

bejdsgiverbetalte behandling.  

Lægeerklæring: 

For at opnå skattefrihed for behandling til misbrug af medicin mv. er det et betingelse af man har 

anskaffet sig en gyldig lægeerklæring, hvor det fremgår at man har ret til behandling. Modsæt-
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 Egen tilskrivning 
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127
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ningsvis er der ikke noget krav om at man skal fremskaffe lægeerklæring ved arbejdsgiverbetalt 

rygeafvænning
129

.  

Personalepolitik: 

En betingelse for skattefrihed for ydelser omfattet af LL § 30 er at udgiften skal afholdes som led i 

den generelle personalepolitik for alle virksomhedens ansatte. En forudsætning er at der ikke er 

forskelsbehandling af de ansatte
130

. Udgangspunktet er derfor ens vilkår for alle ansatte. 

Hvis nogle ansatte vælger at takke nej til tilbuddet er sundhedsydelsen fortsat skattefri, hvis betin-

gelserne i LL § 30 overholdes. Specifikt vedrørende forsikringer kan findes i LL § 30 stk. 3. 

Der skal foretages en konkret vurdering om udgifterne afholdelse som led i virksomhedens generel-

le personalepolitik for alle ansatte.  Såfremt der tale om personalepolitik, der omfatter alle medar-

bejdere på lige vilkår, fremgår det af personalehåndbøger mv. og betingelsen er dermed opfyldt.  

En virksomhed har samtidig mulighed for at sætte nogle begrænsninger. Der er to muligheder for at 

begrænse mulighederne ved brug af anciennitet og antal arbejdstimer.  Arbejdsgiveren kan derfor 

stille krav om at man har været ansat et år. 

7.2.3. Personaleplejefritagelsen 

 

Nogle sundhedsydelser er omfattet af personaleplejefritagelsen i praksis, såsom sundhedsundersø-

gelser og vaccinationer. 

Et sundhedstjek er omfattet af personaleplejefritagelsen og dermed skattefrit for de ansatte.
131

 Det er 

i et begrænset omfang, af en egentlig helbredsundersøgelse eller en lægebehandling ikke er omfattet 

af personaleplejefritagelsen.  

Vaccination er ligeledes omfattet af personalefritagelsen. For at en vaccination er omfattet kræver 

det at vaccinationen ikke er af væsentlig økonomisk værdi og er stillet til rådighed for virksomhe-

dens ansatte på arbejdspladen som almindelige personalepleje. Det betyder samtidig at vaccinatio-

ner uden for virksomheden som udgangspunkt skal beskattes, med mindre det går ind under baga-

telgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder eller for mindre personalegoder
132

. 
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7.2.4. Bagatelgrænsen for mindre personalegoder 

 

Sundhedsbetalinger og sundhedsforsikringer kan ikke være omfattet af bagatelgrænsen for mindre 

personalegoder
133

.  

Sundhedsydelser som ikke er en del af forsikring eller betaling, kan være omfattet af bagatelgræn-

sen for mindre personalegoder. Det betyder at sundhedsydelser kun beskattes, hvis den samlede 

værdi overstiger et grundbeløb på kr. 1.100 pr. år (2016). Hvis værdien overstiger kr. 1.100 vil alle 

personalegoder herunder bliver beskattet hos medarbejderen.  

Eksempler på sundhedsydelser, som er omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder kunne 

være som følger: 

 Massage, der ikke gives som behandling 

 Adgang til fitnesscenter, svømmehal 

 Influenza vaccination  

 Motionsløb (DHL) 

 Motionsapp 

I nogle virksomheder kan ansatte selv vælge, om de vil være en del af virksomhedens sundhedsord-

ning. I denne situation skal den ansatte tage stilling til om det kan betale sig, om det udbytte den 

ansatte modtager kan give værdi.  

I vurderingen skal den ansatte overveje om det vil være en fordel at komme hurtigt tilbage på ar-

bejdspladsen i tilfælde af sygdom. Den ansatte skal overvejer om man ofte får små skavanker. Hvis 

dette var tilfælde ville en det være en fordel af lade sig beskatte af sundhedsforsikringen i virksom-

heden. Eventuelle skader skal som tidligere være sket i forbindelse med arbejdet.  

Set fra virksomhedens synspunkt vil det ofte blive pålagt, at den ansatte skal beskattes af sundheds-

forsikringen, da det er i virksomhedens interesse at få den ansatte tilbage på arbejdspladsen hurtigst 

muligt.  

Ud fra ovenstående vurderes det, at der ingen forskel er mellem beskatningen af hovedaktionær og 

medarbejdere, samt at der ikke ligger nogen skattemæssige fordele for dette personalegode. 
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7.3. Delkonklusion 

 

Ud fra vores analyse kan vi konstaterer at der ikke er forskel i beskatningen for en medarbejder eller 

en hovedaktionær. Dette styres af et almindeligt ansættelsesforhold. 

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser er som hovedregel skattepligtigt i henhold til SL § 4, men der 

er i LL § 30 givet nogle undtagelser som gør, at visse arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser er skatte-

frie. 

Behandling af anerkendte arbejdsskader er altid skattefrie, hvorimod behandling af arbejdsskader, 

der ikke er anerkendte, kan give skattepligt. 

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

give skattefritagelse. 

For at der kan opnås 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 ar-

bejdsgiveren sætte krav om en vis anciennitet og at de ansatte som minimum arbejder 8 timer ugent-

ligt. 

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser er efter praksis kategoriseret, som dækket af den almindelige 

personaleplejefritagelse, f.eks. sundhedstjek og vaccinationer. Reglerne omkring personaleplejefri-

tagelse skal være opfyldt, for at der er tale om skattefrihed for de ansatte. 

De arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser skal værdiansættes efter reglerne omkring den objektive 

markedsværdi, og indberetningspligten påhviler arbejdsgiveren jf. LL § 16. 

Set fra et virksomhedsperspektiv vil det være en fordel at få de ansatte ind i en sundhedsordning, da 

virksomheden i den forbindelse vil kunne komme hurtigere tilbage fra sygdom eller arbejdsskader. 

Fra den ansattes synspunkt skal det vurderes om det kan betale sig, når virksomheden giver valgmu-

ligheden. Udgangspunktet vil være at det altid kan betale sig, at være en del af en sundhedsordning. 

Medarbejder og hovedaktionærer har ikke mulighed for at opnå skattemæssige fordele ved dette 

gode.  
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8. Beskatning af fri helårsbolig 

8.1. Indledning 

 

Hovedaktionærer og medarbejdere har mulighed for at få beskatning af fri helårsbolig, men der skal 

typisk være en årsag til det. Årsagen kunne være, at en virksomhed har en ansat som har andet 

statsborgerskab end dansk, og ønsker, at vedkommende skal arbejde i Danmark, så kan virksomhe-

den lade ham blive beskattet af fri helårsbolig.  

Vi vil i dette afsnit have fokus på at finde frem til eventuelle forskelle i beskatningen af fri helsårs-

bolig. Vi vil udarbejde eksempler for, at gøre emnet mere overskueligt. Årsagen til emnets relevans 

er, at ansatte i forbindelse med arbejdet kan have mulighed for at få stillet en bolig til rådighed som 

led i en arbejdsopgave.. 

8.2. Ansatte uden væsentlig indflydelse på egen aflønning 

8.2.1. Boliger i almindelig ansættelsesforhold 

 

Personer: 

Personer, som der i et almindeligt ansættelsesforhold får stillet en helårsbolig til rådighed skal som 

udgangspunkt beskattes af værdien af boligen.  

Hovedreglen siger at den ansatte skal beskattes af markedslejen medmindre personer er omfattet af 

en af undtagelserne til hovedreglen
134

, som er som følger
135

: 

 Indflydelse på egen aflønningsform  

 Bopæl/fraflytningspligt mv. 

 Tjenesteboliger 

Beskatningen af fri helårsbolig anses som B-indkomst
136

 og er ikke arbejdsmarkedsbidragsplig-

tigt
137

. 

Personer som er omfattet af hovedreglen er personer som ikke har væsentlig indflydelse på egen 

aflønningsform, dvs. at man ikke må være direktør, og at man ikke opfylder betingelserne for at 

være på rejse i henhold til LL § 9A. 

Et eksempel på betingelser for at være på rejse, hvor der ikke kan ske beskatning af fri helårsbolig 

kunne være som følge. En træner for en ishockeyklub, havde normalt bopæl i Sverige. I forbindelse 

med hans arbejde i Danmark fik han stillet bolig til rådighed. Landskatteretten fandt, at træneren var 
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 LL § 16 stk.1 
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 Den Juridiske vejledning – C.A.5.13.1.1.1  
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på rejse og at han derfor ikke skulle beskattes af fri helårsbolig
138

. Grunden til, at der ikke skulle ske 

beskatning var som følge af reglerne omkring dobbelt husførelse. Landsskatteretten anså at træne-

rens faste bopæl var i Sverige. Træner var derfor kun i Danmark i forbindelse med træningen i is-

hockeyklubben.   

Et andet eksempel kunne være en teknisk ekspert, som arbejdede på en boreplatform i Nordsøen. I 

forbindelse med arbejdet fik han stillet bolig til rådighed. Landskatteretten fastslog, at da han ikke 

havde anden bolig til rådighed og ikke opfyldte betingelserne for at være på rejse, blev han derfor 

skattepligtig af værdien af fri helårsbolig.
139

 Man kan ud fra denne dom vurdere at det er vigtigt at 

have egen bolig, hvis man arbejder som i dette tilfælde, og hvis man ikke vil beskattes af fri helårs-

bolig. 

Det der definerer om hvornår der er væsentlig indflydelse på egen aflønningsform er en konkret 

vurdering.  

Eksempler på forhold som viser tegn på væsentlig indflydelse er: 

 Hovedaktionærforhold 

 En betydelig løn 

 En indflydelsesrig position i selskabet 

Der kan være andre forhold, men ovenstående er de mest normale indikationer for de ansatte som 

har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. 

Et eksempel efter praksis
140

 omhandler en person der ikke havde væsentlig indflydelse. Landskatte-

retten anså personens stilling som begrænset lederskab og ansættelsesforholdet som en almindelig 

lederstilling. Der blev i sagen lagt vægt på, at boligen var en almindelig villa uden et luksuriøst 

præg. Dommen er med til at vise hvor forskellen mellem medarbejder og personer med væsentlig 

indflydelse på egen aflønning er. Vi kan derved udlede, at personer som har indflydelse på deres 

egen løn skal beskattes forskelligt af fri helårsbolig. 

Modsat kan blev en koncerndirektør anset for at have bestemmende indflydelse, da han havde høj 

løn, personalegoder og boligen have en værdi på flere millioner
141

.  

Et andet eksempel fra praksis var en svensk statsborger, hvis familie boede i Sverige, som blev an-

set for at have bestemmende indflydelse på selskabets aktiviteter, samt det at han havde indflydelse 

på, at beskatningen af fri helårsbolig skulle indgå i hans ansættelsesforhold idet han var administre-

rende direktør. Han fik stillet en lejlighed til rådighed på 60 m
2
 i Danmark. Grundet han var admini-

strerende direktør og han havde væsentlig indflydelse på hans egen aflønning blev han skattepligtig 

af boligen.
 142
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I en anden sag, meget lignende ovenstående eksempel, fandt landsskatteretten en driftsleder for ikke 

værende en person med væsentlige indflydelse, på trods af at sagen er den samme som i eksemplet 

foroven. Det der lå til grund for afgørelsen var at den ansatte var ansat på almindelige ansættelses-

vilkår i virksomheden. 
143

 

Boliger: 

Der er ikke alle boliger som er omfattet reglerne omkring beskatning af fri helårsbolig under almin-

delig ansættelsesforhold. Boliger som er omfattet af reglerne jf. LL § 16 stk. 3 skal opfylde to krav. 

Boligen skal anvendes som helårsbolig og boligen skal være ejet eller lejet af arbejdsgiveren.  

Det afgørende for om boligen skal beskattes efter LL § 16 stk. 3 er den faktiske anvendelse, samt 

spørgsmålet omkring om der skal beskattes efter reglerne for helårsbolig eller beskattes som perso-

nalegode i form af fritidsbolig. 

For at en bolig kan være stillet til rådighed skal boligen være ejet eller lejet af arbejdsgiveren. Det 

vil sige at arbejdsgiveren skal have risiko, rettigheder og forpligtelser i forhold til boligen.  

Et eksempel kunne være at arbejdsgiveren ikke har stillet boligen til rådighed, hvis arbejdsgiveren 

betaler den ansattes husleje i et lejemål, som den ansatte har indgået.  Arbejdsgiveren ejer ikke boli-

gen eller råder over den. Derfor skal medarbejderen ikke beskattes af fri helårsbolig. Arbejdsgive-

rens betaling af huslejen samt andre boligudgifter vil derfor blive skattepligtige efter SL § 4. 

Værdiansættelse af fri helårsbolig: 

Som tidligere nævnt under punkt. 8.2.1 skal den ansatte beskattes af markedslejen. Ansatte skal 

beskattes af differencen, hvis de betaler en leje, der ligger under markedslejen.  

Der er indberetningspligt for arbejdsgiveren for at få indberettet differencen. Hvis arbejdsgiveren 

betaler el, varme mv. ved siden af, som normalt påhviler lejeren, skal beløbende indberettes med de 

faste udgifter
144

.  

Skatteministeriet har med virkning fra 1/1 2013 anskaffet skemalejesatserne, således at beskatnin-

gen skal ske på baggrund af boligens markedsværdi og dermed en individuel vurdering af den en-

kelte boligs udlejningsværdi.
145

 Årsagen til skatteministeriet måtte foretage denne virkning skyldtes 

at de forgangne satser i mange tilfælde ikke afspejlede den reelle markedsleje, og det skabte pro-

blemer i praksis i forbindelse med beregningen heraf. 

Såfremt den ansatte selv betaler for forbedringer til boligen, der har forøget boligens værdi, kan 

markedslejen blive nedsat med et beløb, svarende til boligens forøgede objektive værdi. Altså den 

nye markedsværdi.  
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Hvis boligen anvendes til erhvervsmæssig benyttelse, dvs. virksomheden anvender lokalerne, så 

skal der tages højde for det i markedslejen, hvis arbejdsgiveren har stillet det som vilkår for, at 

medarbejderen må benytte boligen. 

Når medarbejderen fra 1. januar 2013 skal beskattes af markedsværdien af en bolig stillet til rådig-

hed af sin arbejdsgiver, vil der ikke længere være en væsentlig skattemæssig besparelse forbundet 

med at kombinere fri helårsbolig med en aftale om reduktion i bruttolønnen. Besparelsen vil alene 

udgøre arbejdsmarkedsbidraget på 8 % af lønreduktionen. 

Dette er begrundet i, at det kun er fordelagtigt skattemæssigt at kombinere goder med en reduktion i 

bruttolønnen, hvis der er tale om goder, der beskattes efter skematiske satser, eller med en værdi der 

er lavere end markedsværdien. 

Eksempel: 

En medarbejder har et familiehus på 140 m2 stillet til rådighed i Aalborg Kommune. Arbejdsgiver 

betaler DKK 10.000 pr. måned i husleje. I det arbejdsgiveren betaler huslejen, skal medarbejderen 

blive beskattet af den udgift arbejdsgiveren har til huslejen og øvrige udgifter. Dermed vil medar-

bejderen skulle betale 10.000 kr. til arbejdsgiveren hver måned, som skal trækkes over bruttolønnen 

som fri helårsbolig. 

8.2.2. Tjenesteboliger 

 

I dette afsnit fastlægges reglerne for den skattepligtige værdi for boliger, som den ansatte har pligt 

til at bo i under ansættelsen og til at fraflytte ved ansættelsens ophør (tjeneste bolig). Endvidere vil 

reglerne for fastlæggelsen af den skattepligtige værdi, hvor der ikke er bopælspligt men kun pligt til 

fraflytning ved ansættelsens ophør (lejeboliger). 

Ansatte skal beskattes af værdien af den bolig, de har pligt til at bo i under ansættelsen eller skal 

flytte fra, når ansættelsen stopper. Den skattepligtige værdi skal som udgangspunkt ansættes til en 

konkret markedsværdi
146

. 

Hvis der både er bopæls- og fraflytningspligt, skal den skattepligtige værdi sættes ned med 30 pct. 

jf. LL § 16, stk. 7. 

Den skattepligtige værdi kan højst udgøre 15 pct. af den ansattes faste løn og skal mindst være 

2.000 kr. pr. måned. 

Hvis der kun er fraflytningspligt, skal den skattepligtige værdi nedsættes med 10 pct. Jf. LL § 16, 

stk. 8. 

Hvis den ansatte betaler arbejdsgiveren for råderet over boligen, skal dette beløb trækkes fra den 

skattepligtige værdi af boligen. 
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Til at uddybe vil der længere nede i opgaven komme eksempler på hvordan ovenstående skal be-

handles. 

Bopæls- og fraflytningspligt: 

Hvis en medarbejder både har bopæls- og fraflytningspligt, findes den skattepligtige værdi af boli-

gen ved at trække 30 pct. fra markedslejen. Værdien af de 30 pct. må ikke udgøre mere end 15 pct. 

af en årsløn på 160.000 kr. af en medarbejderes faste løn. Såfremt boligen kun er til rådighed over 

en periode, nedsættes værdien med 160.000 kr. svarende til antallet af måneder, hvor boligen ikke 

har været anvendt. Hvis medarbejderen betaler for det og ikke arbejdsgiveren, skal beløbet fratræk-

kes i den skattepligtige værdi af boligen.  

Det kunne f.eks. være en vicevært der har rådighed over en tjenestebolig hele indkomståret. Husleje 

udgør 2.100 kr. pr. måned. Markedslejen er vurderet til 3.500 kr. pr. måned. Viceværtens faste løn 

udgør 12.000 kr. måned. 

Den skattepligtige værdi beregnes ud fra markedslejen og vil give følgende resultat: 

Vurderet til markedsleje   3.500 kr. 

Nedslag for bopæls- og fraflytningspligt (30 pct.) 1.050 kr. 

Værdi efter nedslag    2.450 kr. 

Den skattepligtige værdi efter LL § 16, stk. 7 må ikke overstige 15 % af periodens løn. Den skatte-

pligtige værdi skal derfor som minimum udgøre 15 pct. af 160.000 kr. svarende til 24.000 kr. om 

året eller 2.000 kr. pr. måned. 

I eksemplet er værdien efter nedslag på 2.450 kr. større end minimumsværdien på 2.000 kr. Da den 

maksimale værdi kun udgør 1.800 kr., svarende til 15 % af månedslønnen på 12.000 kr. kan værdi-

en ikke anvendes. Den skattepligtige værdi udgør minimumsværdien på 2.000 kr. 

Da den faktisk betalte husleje på 2.100 kr. overstiger minimumsværdien på 2.000 kr., bliver der 

heller ikke noget til beskatning i dette eksempel. 

Kun fraflytningspligt: 

En offentligt ansat medarbejder har rådighed over en lejebolig i hele indkomståret. Boligen er om-

fattet af Finansministeriets regler om vurdering af lejen, og lejen udgør efter disse regler 4.800 kr. 

om måneden. 

Den skattepligtige værdi beregnes ud fra markedslejen og vil give følgende resultat: 

Vurderet til markedsleje   4.800 kr. 

Nedslag for fraflytningspligt (10 pct.)     480 kr. 

Værdi efter nedslag   4.350 kr. 
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I eksemplet skal der ikke ske beskatning, da den betalte husleje på 4.800 kr. er større end den be-

regnede værdi efter nedslag på 4.350 kr. 

8.3. Hovedaktionærer mfl. med væsentlig indflydelse på egen aflønning 

 

I dette område vil der blive fokuseret på hovedaktionæren og beskatningen af fri helårsbolig. For at 

belyse reglerne og praksis vil der blive gennemgået tre punkter, som er følgende:  

 Beskatning af helårsbolig for hovedaktionærer mv. og personer med væsentlig indflydelse 

på egen aflønning. 

 Særligt om hovedaktionærer mv. og undtagelse fra hovedreglen om beskatning.  

 Værdiansættelse for hovedaktionærer og personer med væsentlig indflydelse på egen afløn-

ning.  

De tre punkter, vil blive behandlet hver for sig.  

8.3.1. Beskatning med væsentlig indflydelse på egen aflønning 

 

Hovedaktionærer som er ansat i deres selskab, samt andre personer med væsentlig indflydelse, og 

får stillet helårsbolig til rådighed, skal beskattes af fri helårsbolig.  

Tilsvarende skal en hovedaktionær, der får stillet en helårsbolig til rådighed uden samtidig at være 

ansat af sit selskab, beskattes af værdien af fri helårsbolig.  

For begge grupper sker beskatningen på grundlag af en standardsats af et beregningsgrundlag. Vær-

dien af fri helårsbolig beskattes som personlig indkomst. Der er som mange andre regler en undta-

gelse til hovedreglen, som gør at man kan slippe for beskatning af fri helårsbolig hvis det omhand-

ler landbrug. Her er særskilt lovgivning gældende.  

Ligesom ved personer uden væsentlig indflydelse er samme regler gældende. Der er tale om B-

indkomst og der skal betales arbejdsmarkedsbidrag.  

Hovedaktionærer, der uden at være ansat i virksomheden og får stillet bolig til rådighed af deres 

selskab, skal beskattes af udbytte i form af fri helårsbolig efter LL § 16 A, stk. 5. Et udbytte heraf 

skal beskattes som personlig indkomst jf. PSL § 3, stk. 1 og § 4 A stk. 2, 2 punktum. 

Beskatningen fastsættes som hovedregel med en standardiseret sats på 5 pct. af et nærmere defineret 

beregningsgrundlag. Derudover forhøjes den skattepligtige værdi med et tillæg i forhold til ejen-

domsværdien efter ejendomsværdiskatteloven. 

Reglerne for hovedaktionærer er anderledes end ved personer. Dette skyldtes ofte at er det hovedak-

tionæren som har via. Virksomheden stillet bolig til rådighed for en medarbejder. Derfor skal med-

arbejderen kun beskattes af den udgift som hovedaktionæren har til boligen. Hvis det er hovedakti-
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onæren som skal være i boligen, vil han pga. at boligen indskydes i ejendommen anses som ejer af 

boligen og skal derfor beskattes efter værdien af ejendommen som beskrevet nedenfor. 

Personer omfattet af reglen: 

En ansat hovedaktionærer eller anpartshaver er altid omfattet af reglen. Hvis der er tale om en med-

arbejder der har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform skal der foretages en vurdering af 

hvorvidt medarbejderen er omfattet af reglerne eller ej.  

Betingelsen for at en medarbejder er omfattet af reglen er, at han er ansat i virksomheden. Såfremt 

et bestyrelsesmedlem ikke er ansat i virksomheden er de ikke omfattet af reglerne.  

Forneden er opstillet nogle forhold, som peger i retning af væsentlig indflydelse: 

 Besiddelsen af en stor del af selskabskapital. 

 Rådighed over en stor del af stemmeværdien i et aktieselskab uden, at den pågældende per-

son opfylder betingelserne for at være hovedaktioner som defineret i ABL § 4. 

 En meget betydelig løn. 

 En indflydelsesrig position i selskabet via en høj overordnet stilling. 

Tidligere i opgaven er nævnt et eksempel hvor en koncerndirektør blev anset for at have en be-

stemmende indflydelse. Forneden er der øvrige eksempler på afgørelser for praksis omkring væ-

sentlig indflydelse. 

I SKM2006.506.ØLR, som blev stadfæstet af Højesteret, se SKM2007.713.HR, fandt landsretten, at 

en administrerende direktør i en virksomhed måtte anses for omfattet af personkredsen i LL § 16, 

stk. 9. Virksomheden indgik i en international koncern med ansatte ledere, der havde større indfly-

delse og løn end direktøren, men direktørens aflønning var forhandlet individuelt med virksomhe-

den og vilkåret om fri helårsbolig blev indsat i ansættelseskontrakten på direktørens eget initiativ. 

Derudover kunne direktøren selv træffe bestemmelse om boligen og dens beliggenhed. 

Modtageren af den fri helårsbolig beskattes af værdien som personlig indkomst, uanset der er tale 

om udbytte eller lønindkomst. Der er ikke fradragsret for selskabet, hvis værdien anses som udbyt-

te. Se SL § 4, litra e og § 6. 

Boliger omfattet af reglen: 

De boliger, der er omfattet af reglen, skal opfylde følgende betingelser: 

 Arbejdsgiveren skal eje boligen. 

 Boligen skal være til rådighed for privat anvendelse og ikke kun erhvervsmæssig benyt-

telse. 

 Boligen skal være stillet til rådighed af arbejdsgiveren. 

Bemærk husbåde er ikke omfattet af LL § 16, stk. 9. Værdiansættelsen følger reglerne i LL § 16, 

stk. 3. 
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Ligesom ved personer ansat i virksomheden er det ligeledes for hovedaktionærer gældende at ar-

bejdsgiveren skal eje den bolig, som stilles til rådighed for hovedaktionæren eller lederen med væ-

sentlig indflydelse på egen aflønning.  

Størrelsen af lejen skal svare til, hvad der kunne være opnået, hvis lejen var fastsat mellem uaf-

hængige parter – en ”armlængdepris” for lejemålet. Såfremt udlejer er en uafhængig tredjemand, 

anses betalingen for lejemålet som udgangspunkt for at være fastsat til markedslejen. I disse tilfælde 

er hovedreglen gældende i henhold til LL § 16 stk. 3 og derfor skal den beskattes af markedslejen. 

Anvendelsen af boligen har betydning for, om der skal beskattes eller ikke. Selvom en person er 

omfattet af ovennævnte personkreds og dermed en formodning om privat benyttelse, har det ikke 

været meningen med reglen at beskatte en bolig, hvis den udelukkende blev brugt erhvervsmæssigt.  

Dette synspunkt lå til grund for en bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet, hvor en advokat, der 

var omfattet af personkredsen, ikke skulle beskattes af en bolig, som selskabet ville anskaffe til brug 

for overnatning for ham selv og andre ansatte i virksomheden i forbindelse med retsmøder, møder 

med klienter mv.
147

 

8.3.2. Særligt om hovedaktionærer 

 

Dette afsnit beskriver, hvornår der er tale om en hovedaktionær samt under hvilke omstændigheder, 

der undtages for beskatning efter reglen i LL § 16, stk. 9 for hovedaktionærer og personer med væ-

sentlig indflydelse eller undtages for beskatning efter LL § 16 A, stk. 5 for hovedaktionærer. 

Hvornår er der tale om en hovedaktionær: 

Definitionen på en hovedaktionær findes i ABL § 4 stk. 1 og 2, og defineres som hovedaktionærak-

tier. Hovedaktionæraktier anses for værende aktier eller anparter, der ejes af skattepligtige. 

Hvis aktierne er erhvervet i forbindelse med omdannelsen af en personligt ejet virksomhed efter lov 

om skattefri virksomhedsomdannelse, er aktierne hovedaktionæraktier, hvis den skattepligtige på 

noget tidspunkt inden for de seneste 10 år har: 

 Ejet aktier svarende til 25 pct. eller mere af aktiekapitalen ved omdannelsen eller 

 Rådet over mere end 50 pct. af stemmeværdien. 

Ved opgørelsen af aktiekapitalen i et selskab ses bort fra selskabets beholdning af egne aktier. 

En hovedaktionær, der får stillet en bolig til rådighed af et datterselskab, hvor datterselskabet er ejet 

af det selskab vedkommende er hovedaktionær i, skal beskattes efter LL § 16 A stk. 5. Efter praksis 

anses rådigheden over boligen som maskeret udbytte fra moderselskabet samtidig med, at moder-

selskabet anses for selv at have modtaget et skattefrit udbytte fra datterselskabet. Aktionæren kan 

blive beskattet af maskeret udbytte, selv om boligen ikke er til rådighed for denne personligt, men 

for en person, virksomhed eller organisation, som aktionæren har en personlig interesse i. Det er 
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således ikke et krav, at det er hovedaktionæren selv, der bor i eller bruger den bolig, selskabet stiller 

til rådighed. 

Ved vurderingen af, om godet skal anses for at have passeret hovedaktionærens økonomi, indgår en 

afvejning af, om selskabet har en selvstændig interesse i at stille godet til rådighed for en virksom-

hed mv. eller en person med tilknytning til hovedaktionæren. Reglen i LL § 16 A, stk. 5 gælder, 

uanset om hovedaktionæren er ansat i selskabet eller ej. 

Se SKM2015.309.BR, hvor retten fandt at udlejning af en lejlighed, som var ejet af hovedaktionæ-

rens selskab og udlejet til hans børn, var sket som følge af hovedaktionærens bestemmende indfly-

delse i selskabet, hvorfor godet måtte anses for at have passeret hovedaktionærens økonomi. Ho-

vedaktionæren skulle derfor beskattes af fri helårsbolig som maskeret udbytte. Den er også i lighed 

hermed SKM2015.252.BR. 

Undtagelse: 

Reglen i LL § 16, stk. 9 gælder ikke for en hovedaktionær, ansat direktør eller medarbejder med 

væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, der ifølge anden lovgivning har pligt til at bo i hel-

årsboligen. Se LL § 16 A, stk. 5, sidste punktum. 

Undtagelsen gælder hvis: 

 Der er tale om en ansat direktør eller en anden medarbejder med væsentlig indflydelse på 

egen aflønningsform, der er omfattet af en bopælspligt 

 Bopælspligten er fastsat i henhold til lovgivning, dvs. lov, bekendtgørelse mv. 

 Hovedaktionæren faktisk opfylder bopælspligten og bor i helårsboligen. 

Boligpligt som er baseret på en aftale mv. er ikke nok til at undtagelserne kan komme i spil. En lo-

kalplan, der opstiller begrænsninger for hvem, der kan bo i en ejendom, gør ikke at brugeren af 

ejendommen bliver omfattet af en bopælspligt
148

. 

Det kan ikke udelukkes at der findes andre persongrupper, der efter en anden betingelser opfylder 

undtagelsen og dermed omfattet heraf. 

8.3.3.                  Værdiansættelse ved væsentlig indflydelse på egen aflønning 

 

I dette afsnit skal vi finde grundlaget for værdiansættelsen af fri helsårsbolig, som stilles til rådighed 

for hovedaktionærer mv. For at finde frem til grundlaget kan afsnittet deles op i 4 hovedpunkter: 

 Hovedregel. 

 Fastsættelse af beregningsgrundlaget. 

 Væsentlig indflydelse i flere virksomheder. 

 Særligt om hovedaktionærer. 

De enkelte punkter vil blive behandlet særskilt nedenfor.  
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Hovedregel beregningsgrundlag: 

Hovedreglen for beregningsgrundlaget af den skattepligtige værdi af helårsbolig er 5 % af bereg-

ningsgrundlaget med tillæg af 1 % af den del der ikke overstiger 3.040.000 kr. jf. EVSL § 4A og 3 

% af det resterende beløb, svarende til det beregningsgrundlag, der skulle have været anvendt, hvis 

ejendommen havde været omfattet af EVSL
149

.  

Fastsættelse af beregningsgrundlaget: 

Beregningsgrundlaget kan fastsættes ud fra 3 metoder. Enten vælges ejendomsværdien pr. 1. okto-

ber året før indkomståret. De to andre metoder anvendes hvis der ikke er fastsat en ejendomsværdi. 

 Handelsværdi pr. 1. oktober året før indkomståret. 

 Ejendommens anskaffelsessum opgjort efter EBL § 4 stk. 2 eller 3 med tillæg for forbedrin-

ger foretaget efter anskaffelsen. 

Ejendomsværdi er den offentlige vurdering pr. 1. oktober i året før indkomståret. Hvis der ikke lig-

ger en offentlig vurdering eller en anskaffelsessum f.eks. i udlandet, skal ejendomsværdien skønnes.  

Når vi snakker om anskaffelsessum er der forskel på om ejendommen er anskaffet før eller efter 19. 

maj 1993. Som nævnt i punkt 1.3 har vi afgrænset os fra dette punkt. Forskellene ligger i at der er 

forskellige tillæg før og efter 19. maj 1993 jf. EBL § 4.  

Ved opgørelsen af beregningsgrundlaget er det kun værdien som vedrører boligdelen som skal med-

tages, hvis f.eks. boligen er delt op i privat og erhvervsmæssig delt. Privat anvendelse er defineret 

under punkt 2.1. 

Eksempel:
150

 

Vi antager at en hovedaktionær har en bolig som er blevet vurderet af en ejendomsmægler til 

4.000.000 kr. De 4.000.000 kr. er ejendommens værdi. For at finde frem til beskatningsgrundlaget 

siger hovedreglen at vi skal tage 5 % af ejendommens værdi, for at få den skattepligtige værdi. Da 

ejendommens værdi overstiger 3.040.000 skal der tillægges 1 % af den værdi, som ikke overstiger 

3.040.000 kr. Hertil tillægges 3 % af ejendomsværdien som overstiger 3.040.000 kr. jf. EVSL. 

Grundlaget for ejendomsværdiskatten udgør 3.300.000 kr. 
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 Den juridiske vejledning – C.A.5.13.1.2.3. 
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 Egen tilvirkning 

Ejendomsvurdering 4.000.000

Offentlig ejendomsvurdering 3.300.000

Procentandel af ejendomsværdi 200.000

Tillægsværdi 30.400

Ejendomsværdi jf. EVSL 7.800

Beskatningsgrundlag 238.200

Beskatning pr. måned 19.850

Ejendomsværdi

12 måneder

1 % 3.040.000

5 % 4.000.000

3% (3.300.000 - 3.040.000)
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Som det ses i figuren vil hovedaktionærens beskatning af fri helårsbolig være 238.200 kr. om året, 

hvilket svare til 19.850 kr. pr. måned.  

Hovedaktionæren kan vælge om han vil lade sig beskatte af de 19.850 kr. pr. måned eller foretage 

en beregning på om det bedre kunne betale sig, at beholde ejendommen i privat regi.  

Til brug for en sådan vurdering skal hovedaktionæren have følgende ting med i sin beregning, Lå-

neafdrag, rente, ejendomsskat, ejendomsværdiskat, diverse udgifter i forhold til f.eks. forbrug. Hvis 

disse udgifter samlet set vil udgøre en værdi som er lavere eller svare til de 19.850 kr. vil det bedre 

kunne svare sig, at beholde boligen privat.   

Væsentlig indflydelse i flere virksomheder: 

Hvis en hovedaktionær mv. har indflydelse på mere end en virksomhed sørger de nye regler i LL § 

16 stk. 9, at udgifter bliver beskattet i en fri helårsbolig.  

Skulle en hovedaktionær vælge at sælge en helårsbolig, som er stillet til rådighed over for medar-

bejdere og hovedaktionæren selv, anvendes anskaffelsessummen hos den sælgende arbejdsgiver, 

hvis den er højere end anskaffelsessummen hos den købende arbejdsgiver jf. LL § 16, stk. 9, 9.pkt. 

Særligt om hovedaktionærer: 

Hvis en virksomhed ejer en helårsbolig kan det anses som et maskeret udbytte til hovedaktionæren, 

hvis f.eks. lejen er fastsat til et beløb, der er mindre end, hvad der kunne opnås ved at udleje boligen 

til en tredje part.  

Når en husleje skal fastsættes gøres dette ud fra et skøn over udlejningsværdien, med hensyn til 

lejelovgivningens regler. Hvis det ikke er muligt at fastsætte markedsværdien af boligen, har Høje-

ste ret opstillet en hjælperegel.
151

 Hjælpereglen går ud på, at beregningsgrundlaget kan beregnes 

som 8 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering, men denne regel er kun gældende hvor en 

markedsværdi ikke kan fastsættes.  

Samtidig skal man ved værdiansættelsen være opmærksom på, at det er muligt at der skal foretages 

en reduktion af værdien. Det kunne f.eks. være en ejendom med et stort jordtilliggende eller store 

repræsentationslokaler, som ikke indgår i det daglige boligforbrug.  

Det er SKAT’s opfattelse at benyttelsen af en helårsbolig, som tilhører en virksomhed, udgør et 

tillæg til det kontante vederlag for en virksomhed
152

.  
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 Den juridiske vejledning – C.A.5.13.1.2.3. 
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8.4. Delkonklusion 

 

Både medarbejdere og hovedaktionærer kan blive beskattet af fri helårsbolig. Fri helårsbolig er de-

fineret ved en bolig, som er stillet til rådighed over for en medarbejder eller en hovedaktionær.  

Der er forskel på beskatningen, alt efter om boligen bliver stillet til rådighed over for medarbejderen 

eller hovedaktionæren.  

Hovedreglen for beskatning af fri helårsbolig for medarbejderen er beskatning af markedslejen.  

Det er kun fordelagtigt skattemæssigt at kombinere godet med en reduktion i bruttolønnen for med-

arbejdere. Hvis der beskattes efter skematiske satser, eller hvis boligen har en værdi der er lavere 

end markedsværdien, vil det give en skattemæssig fordel. 

Hovedreglen for beskatning af fri helårsbolig for en hovedaktionær er at man beskattes af ejen-

domsværdien, af den bolig som stilles til rådighed.  

Den beskatningsform som anvendes oftest er ejendomsværdi, men der er andre muligheder såfremt 

der ikke er fastsat en ejendomsværdi. For at finde frem til beskatningsgrundlaget tages 5 % af ejen-

dommens værdi, for at få den skattepligtige værdi. Hvis ejendommens værdi overstiger 3.040.000 

kr. skal der tillægges 1 % af den værdi, som ikke overstiger 3.040.000 kr., samt 3 % af det resteren-

de beløb, svarende til det beregningsgrundlag, der skulle have været anvendt, hvis ejendommen 

havde været omfattet af EVSL. 

En hovedaktionær skal vurdere om det kan betale sig, at lade sig beskatte af fri bolig. Dette gøres 

ved at opgøre de private omkostninger såsom, låneafdrag, rente, ejendomsskat, ejendomsværdiskat, 

diverse udgifter i forhold til f.eks. forbrug, der ville være forbundet med at have boligen privat. 

Hvis en virksomhed ejer en bolig som stilles til rådighed over for hovedaktionæren vil det i de fleste 

tilfælde blive anset som maskeret udbytte.  

Det er SKAT’s opfattelses at benyttelse af helårsbolig, som tilhører en virksomhed, udgør et tillæg 

til det kontante vederlag for en virksomhed. 
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9. Konklusion 

 

Danske virksomheder bliver oftere og oftere stillet overfor kravet om personalegoder og fleksible 

lønpakker. Fleksible lønpakker er populære både blandt medarbejdere, hovedaktionærer og arbejds-

giverne, idet de giver medarbejderne og hovedaktionærerne mulighed for en sammensætning af 

både løn og personalegoder.  

Et personalegode kan defineres som en værdi som den ansatte modtager. Et personalegode kan både 

være noget man modtager, eller får stillet til rådighed. Personalegoder er skattepligtige efter SL § 4 

og skal værdiansættes efter LL § 16.  

Langt de fleste personalegoder beskattes ud fra markedsværdien. Visse personalegoder beskattes 

dog efter standardsatser mens andre ligefrem kan være helt eller delvis skattefrie. Tillige gælder der 

særlige regler for fri bil, fri helårsbolig og fri telefon mv. hvorfor de er særligt interessante. Hertil 

kommer at beskatningen afhænger af, om der er tale om en medarbejder eller en hovedaktionær. 

Vores afgangsprojekt har med udgangspunkt heri undersøgt hvorledes beskatningen af gængse per-

sonalegoder finder sted både for medarbejdere og for hovedaktionærer.  

Betingelser og skattemæssige fordele ved en bruttotrækning for hovedaktionær kontra med-

arbejder, samt hvorledes hovedaktionær kontra medarbejder stilles i bruttotrækordningen: 

En bruttotrækordning giver mulighed for at formindske skattebetalingen. Dette har haft stor interes-

se for de personer, som kan undgå at betale topskat eller få reduceret deres betaling af topskat. Per-

sonalegodet er generelt kun interessant når værdiansættelsen er under markedsværdien, og dermed 

kan beskattes med en lavere værdi eller helt skattefrit. 

Vores undersøgelser har vist, at fordelen ved at indgå en bruttotrækordning er, at man opnår en 

skattemæssig fordel ved at anvende ubeskattede midler, frem for beskattede midler på det enkelte 

personalegode. 

For at en bruttotrækordning er gyldig, så stilles der krav om at nedenstående generelle regler er op-

fyldt: 

 Aftaletidspunktet skal ligge før retserhvervelsestidspunktet  

 Aftalen skal være civilretlig gyldig  

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

Bruttotrækordningen skal være en reel ændring i lønnens sammensætning, og må ikke være betaling 

for private goder med ubeskattede midler.   

Medarbejder kontra hovedaktionær: 

En arbejdsgiver bør foretage overvejelser af om personalegodet er interessant for medarbejderen. 

Hvis personalegodet ikke er interessant både privat og erhvervsmæssigt, vil medarbejderen ikke 

kunne se en fordel i det. Arbejdsgiver skal også overveje bindingsperioden og om der kunne være 

andre alternationer til et personalegode. 
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En hovedaktionær kan også modtage bruttotrækordninger, såfremt han er ansat i virksomheden. 

I analysen af bruttotrækordningen fandt vi frem til at hovedaktionærer sidestilles medarbejdere. 

Hvordan beskattes og værdiansættes gængse personalegoder for medarbejdere og hovedakti-

onærer? – og er der en forskel i beskatningen herimellem? 

Afgangsprojektet har undersøgt beskatningen af nedenstående gængse personalegoder: 

 Fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse 

 Firmaarrangementer 

 Sundhedsydelser 

 Fri bil 

 Fri helårsbolig 

Nedenfor fremhæves undersøgelsens vigtigste konklusioner for så vidt angår beskatningen heraf. 

Fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse: 

Ved beskatningsreglerne for fri telefon er det gældende, at man beskattes af 2.700 kr. årligt (2016). 

Hvis man får stillet en arbejdstelefon til sin rådighed, og anvender den privat vil det som udgangs-

punkt udløse fuld beskatning. Såfremt man ønsker at undgå beskatning, kan man vælge, at under-

skrive en tro- og loverklæring. Det er arbejdsgivers pligt at påse at aftalen overholdes.  

Til overvejelse af hvorvidt man skal lade sig beskatte, skal man vurdere ens forbrug, samt hvor ofte 

telefonen skiftes. Beskatning af fri telefon vil kunne betales sig, såfremt de private udgifter årligt 

udgør ca. 1.500 kr. eller over, til telefon og abonnement.   

Ved beskatningsreglerne for fri computer er man kun skattepligtig af 50 % af computerens og tilbe-

hørets nypris ved indgåelse af bruttotrækordning.  

I forbindelse med beregningen af fri computer, skal arbejdsgivers udgifter, såsom forsikring trækkes 

ud af beregningsgrundlaget. Det er vurderet at beskatning af fri computer vil kunne betale sig, hvis 

man skifter computer ca. hvert 3 år.    

Ved beskatningsreglerne for fri datakommunikationsforbindelse bliver man beskattet efter samme 

regler som ved fri telefon. Derfor vil beskatningsgrundlaget årligt udgøre 2.700 kr. (2016). 

Fri telefon og datakommunikationsforbindelse beskattes ens. Hvis man vælger og lade sig beskatte 

af begge personalegoder, vil man i den situation kun blive beskattet af 2.700 kr. Ansatte vil dermed 

kunne opnå yderligere skattemæssige besparelser.  

En ansat har mulighed for at modtage flere personalegoder på en gang, såfremt der foreligger en 

arbejdsmæssig begrundelse. Hvis dette ikke overholdes vil den ansatte blive skattepligtig af værdien 

på det andet gode.  

Medarbejder kontra hovedaktionær: 

I analysen af beskatningen af disse goder fandt vi frem til, at medarbejder og hovedaktionær beskat-

tes ens af disse personalegoder. 
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Firmaarrangementer: 

Beskatningsreglerne for firmaarrangementer kan deles op i tre emner receptioner, julefrokost, skov-

ture og øvrige firmafester. 

Omkring ovenstående emner skal det vurderes om arrangementet er af privat- eller erhvervsmæssig 

karakter. I vurderingen skal man generelt se på hvor det afholdes, hvem der deltager, udgiftsniveau-

et samt anledningen.  

Værdiansættelsen af arrangementerne er som udgangspunktet efter markedsværdien. Hvis arrange-

mentet er af privat karakter, skal man beskattes efter LL § 16 stk. 3 jf. LL § 16 stk. 1. 

Der er ikke mulighed for medarbejdere og hovedaktionærer at opnå skattemæssige fordele ved dette 

gode. 

Medarbejder kontra hovedaktionær: 

I analysen af beskatningen af dette gode kom vi frem til, at medarbejder og hovedaktionær beskattes 

ens af dette personalegode. 

Sundhedsydelser: 

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser beskattes som hovedregel efter SL § 4. Der forekommer visse 

undtagelser, jf. LL § 30, som giver skattefrihed.  

Behandling af anerkendte arbejdsskader er altid skattefrie, hvorimod behandling af arbejdsskader, 

der ikke er anerkendte, kan give skattepligt. Det er kun arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer, 

der omfatter arbejdsrelaterede skader, som kan give skattefritagelse. 

De arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser skal værdiansættes efter reglerne omkring den objektive 

markedsværdi jf. LL § 16. 

Set fra et virksomhedsperspektiv vil det være en fordel at få de ansatte ind i en sundhedsordning, da 

virksomheden i den forbindelse vil kunne få medarbejderen hurtigere tilbage fra sygdom eller ar-

bejdsskader.  

Fra den ansattes synspunkt skal det vurderes om det kan betale sig, når virksomheden giver valgmu-

ligheden. Udgangspunktet vil være, at det altid kan betale sig, at være en del af en sundhedsordning. 

Der er ikke mulighed for medarbejder og hovedaktionær at opnå skattemæssige fordele ved dette 

gode. 

Medarbejder kontra hovedaktionær: 

I analysen af beskatningen af dette gode kom vi frem til, at medarbejder og hovedaktionær beskattes 

ens af dette personalegode 

Fri bil: 

Personer som får stillet fri bil til rådighed skal være i et ansættelsesforhold. Reglerne om beskatning 

af fri bil, styres af om bilen er til rådighed for privat kørsel. Derudover er der en række formod-

ningsregler, der er lavet for at klargøre reglerne for hvornår der skal ske beskatning af fri bil. 

Beskatningsgrundlaget for fri bil er 25 % af de første 300.000 kr. af bilens værdi, herefter tages 20 

% af den værdi som overstiger 300.000 kr. Den skattepligtige værdi skal altid som minimum være 
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160.000 kr. Efter 3 år må beskatningsgrundlaget nedsættes til 75 % af værdien. Købes en bil, som er 

ældre end 3 år siden første indregistrering, anvendes bilens købspris som beskatningsgrundlag. 

Ved beregningen af fri bil kontra at eje en privat, skal man vurdere om det er en fordel og lade sig 

beskatte af fri bil. Der indgår en del faktorer, som der skal tages hensyn til i forbindelse med bereg-

ning heraf. Der skal altid tages en gang til gang vurdering.  

Hvis man kører mange erhvervsmæssige kilometer og har og langt til og fra arbejde, vil det tale for 

køb af bil privat. Modsætningsvis vil det tale for beskatning af fri bil.  

Nye biler mister ca. 45 % af deres værdi de første 3 år af deres levetid. Når en virksomhed har haft 

en bil i 3 år, må beskatningsgrundlaget nedsættes til 75 % af bilen nypris. 

Beskatningsgrundlaget for købte brugte biler, som er ældre end 3 år, er købsprisen. Set fra ansattes 

synspunkt vil det derfor være en fordel, at virksomheden sælger den nye bil efter 3 år og køber en 

tilsvarende brugt en, da ansatte nu kun skal beskattes af købsprisen. Derved er beskatningsgrundla-

get kun 55 % af bilen værdi efter 3 år, fremfor 75 % hvis det er den samme bil.  

Ovenstående vil ikke være en fordel for virksomheden, da de tager tabet på bilen samt at de bærer 

risikoen for den nye brugte bil. 

Medarbejder kontra hovedaktionær: 

I forbindelse med vores analyse af fri bil er vi kommet frem til, at fri bil beskattes ens for medarbej-

der og hovedaktionær. Hovedaktionæren stilles dog over for skærpede krav, modsat medarbejderen, 

hvis der ikke skal ske beskatning. 

Fri helårsbolig: 

Fri helsårsbolig er defineret ved en bolig, som stilles til rådighed for en ansat.  

Medarbejderen skal beskattes af markedslejen, som minimum svare til, at virksomheden får dækket 

sine udgifter i forbindelse med den bolig som stilles til rådighed. Markedslejen svare som regel til 

lejemålene i de nærliggende områder.  

Det er kun fordelagtigt skattemæssigt at kombinere godet med en reduktion i bruttolønnen for med-

arbejdere. Hvis der beskattes efter skematiske satser, eller hvis boligen har en værdi der er lavere 

end markedsværdien, vil det give en skattemæssig fordel. 

For hovedaktionæren er beskatningsgrundlaget som hovedregel ejendomsværdien pr. 1. oktober året 

før indkomståret. Såfremt en sådan ejendomsværdi ikke er fastsat findes der to yderligere metoder, 

handelsværdien pr. 1. oktober året før indkomståret og ejendommens anskaffelsessum opgjort efter 

EBL § 4 stk. 2 eller 3 med tillæg for forbedringer foretaget efter anskaffelsen. 

Beskatning af fri helsårsbolig ud fra ejendomsværdimetoden udgør 5 % af ejendomsværdien plus 1 

% af den værdi som ikke ligger over de 3.040.000 kr. Dertil tillægges 3 % af det resterende beløb, 

svarende til det beregningsgrundlag, der skulle have været anvendt, hvis ejendommen havde været 

omfattet af EVSL. Dermed findes den årlige skattemæssige værdi, som hovedaktionæren skal be-

skattes af.  
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Medarbejder kontra hovedaktionær: 

I forbindelse med vores analyse af fri helårsbolig er vi kommet frem til, at der er forskel i beskat-

ningsreglerne for hovedaktionærer og medarbejder. 

Forskellen i beskatningsreglerne for medarbejdere og hovedaktionærer er hvorvidt man har væsent-

lig indflydelse på egen aflønning. Der er også fokus på, at det som udgangspunkt er hovedaktionæ-

ren, som indskyder en bolig i virksomheden og kan derfor ses som privat benyttelse. 

Afgangsprojektets samlede resultat: 

Dette projekt har haft til formål at forsøge at besvare hovedspørgsmålet: 

Hvordan beskattes medarbejdere og hovedaktionærer af gængse personalegoder og hvori ligger 

de eventuelle beskatningsmæssige forskelle? 

Undersøgelsen viser at den store fordel ved at modtage et personalegoder for både medarbejder og 

hovedaktionær er, at personalegoderne reducerer bruttolønnen hvorved der anvendes ubeskattede 

midler til at betale personalegoderne. 

På baggrund af afgangsprojektet kan det samlet konkluderes at medarbejdere og hovedaktionærer 

beskattes ens og forskelligt alt efter hvilket personalegode der er tale om.  

Projektets undersøgelser viser, at beskatningen af fri telefon, fri datakommunikationsforbindelse, fri 

computer, sundhedsydelser, firmaarrangementer og fri bil er ens for både medarbejdere og hovedak-

tionærer. Undersøgelserne viser derudover, at hovedaktionærer i forhold til fri bil stilles overfor 

skærpede krav hvis der ikke skal ske beskatning heraf. Desuden er det belyst, at beskatningen af fri 

helårsbolig er forskelligt afhængigt af, om der er tale om en medarbejder eller hovedaktionær. Dette 

medfører at hovedaktionærer bør have særlig fokus herpå. 
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http://videncenter.ofir.dk/artikler/fleksible-loenpakker-er-stadig-et-hit/ 
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Andre publikationer: 

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

”Personalegoder 2016”, udgivet af Revisor Gruppen Danmark(RGD), 2016 

”Personalegoder 2015”, udgivet af PWC, 2015 

Skatteministerens svar på spørgsmål nr. 215 af 13. juni 1997, TfS 1997,584 

Bindende svar fra SKAT - SKM2009.419.SR - 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1815032&chk=205476#pos 

Love: 

Ligningsloven (LL) Selskabsskatteloven (SL) 

Kursskatteloven (KSL) Personskatteloven (PSL) 

Ejendomsværdiskatteloven (EVSL) Arbejdsmarkedsbidragsloven (AMBL) 

Ejendomsbeskatningsloven (EBL) Funktionærloven (FL) 

Aktiebeskatningsloven (ABL) Deltidsloven (deltidsdirektivet) 

  
Forkortelser og begrebsdefinitioner: 

SKM: Skatteministeriet LSR: Landskatteretten 

BR: Byretten TfS: Tidsskrift for skatter og afgifter 

VLR; Venstre landsret ØLR: Østre landsret 
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Den Juridiske vejledning: 

Den juridiske vejledning -  C.A.5.1.7.3 Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.13 

Den juridiske vejledning - C.A.14.1.2 Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.2 

Den juridiske vejledning - C.A.5.1.2 Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.3 

Den juridiske vejledning - C.A.5.1.3 Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.4 

Den juridiske vejledning - C.A.5.1.4 Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.5 

Den juridiske vejledning - C.A.5.1.5 Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.6 

Den juridiske vejledning – C.A.5.1.5 Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.7 

Den juridiske vejledning - C.A.5.1.5.1 Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.8 

Den juridiske vejledning - C.A.5.1.5.2 Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.9 

Den juridiske vejledning – C.A.5.1.5.2 Den juridiske vejledning – C.A.5.15.3.3 

Den juridiske vejledning – C.A.5.1.5.3 Den juridiske vejledning – C.A.5.2.1 

Den juridiske vejledning – C.A.5.1.5.5 Den juridiske vejledning – C.A.5.2.2 

Den juridiske vejledning – C.A.5.1.5.6 Den juridiske vejledning – C.A.5.2.3.1 

Den juridiske vejledning - C.A.5.1.6 Den juridiske vejledning – C.A.5.2.3.2 

Den juridiske vejledning – C.A.5.1.7.1 Den juridiske vejledning – C.A.5.2.3.4 

Den juridiske vejledning – C.A.5.1.7.2 Den juridiske vejledning – C.A.5.2.4.1 

Den juridiske vejledning - C.A.5.1.7.4 Den juridiske vejledning – C.A.5.2.4.2 

Den juridiske vejledning – C.A.5.13.1.1.1 Den juridiske vejledning – C.A.5.2.5.2 

Den juridiske vejledning – C.A.5.13.1.2.3. Den juridiske vejledning – C.A.5.6.1 

Den juridiske vejledning - C.A.5.14.1.1 Den juridiske vejledning – C.A.5.6.2 

Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.10 Den juridiske vejledning – C.A.5.6.3 

Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.11 Den juridiske vejledning – C.B.3.5.3.2 

Den juridiske vejledning – C.A.5.14.1.12 
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Domme, afgørelser mv.: 

Indberetningsbekendtgørelse § 14 stk. 2 nr. 3 

BEK nr. 1148 af 26. september 2013 § 13   

BEK nr. 890 af 10. juli 2015 § 13 

Kildeskattebekendtgørelsens § 18 modsætningsvis 

TfS 1984.272.HR SKM2004.371.LR SKM2010.415.LSR 

TfS 1994,730LR. SKM2004.417.LSR. SKM2010.594.SR 

TfS 1997,745LSR SKM2006.506.ØLR SKM2011.103.SR 

TfS 1997,557ØLD. SKM2006.741.SR SKM2011.132.SR 

TfS 1998,100HRD SKM2007.447.SR. SKM2011.191.SR 

TfS 1999.31LSR SKM2007.567.SR. SKM2011.256.BR 

TfS 1999.235LSR SKM2007.713.HR SKM2011.63.SR 

TfS 1999.389LSR SKM2008.534.HR SKM2011.64.SR 

TfS 1999,32LSR. SKM2009.239.HR SKM2011.680.SR 

SKM2001.424.LR SKM2009.292.SR SKM2013.526.ØLR 

SKM2003.355.LR SKM2009.419.SR SKM2015.252.BR 

SKM2003.53.VLR SKM2009.629.VLR SKM2015.309.BR 

SKM2004.118.VLR SKM2010.165.VLR SKM2015.531.SR 

SKM2004.245.LSR SKM2010.413.LSR 
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Eksempel 1 2 3

Oplysning Seat - ny bil Audi - ny bil Toyota - ny bil

Kørselmønster 1 Kørselmønster 2 Kørselmønster 3 Kørselmønster 1 Kørselmønster 2 Kørselmønster 3 Kørselmønster 1 Kørselmønster 2 Kørselmønster 3

Bil 200.000 200.000 200.000 600.000 600.000 600.000 100.000 100.000 100.000

25%-grundlag (minimum 160.000) 50.000 50.000 50.000 75.000 75.000 75.000 40.000 40.000 40.000

20%-grundlag 0 0 0 60.000 60.000 60.000 0 0 0

årsgrundlag 50.000 50.000 50.000 135.000 135.000 135.000 40.000 40.000 40.000

årsgrundlag efter 3 år(75%) (minimum 160.000) 40.000 40.000 40.000 101.250 101.250 101.250 40.000 40.000 40.000

Beskatningsgrundlag pr. mdr 4.167 4.167 4.167 11.250 11.250 11.250 3.333 3.333 3.333

Beskatningsgrundlag pr. mdr efter 3 år 3.333 3.333 3.333 8.438 8.438 8.438 3.333 3.333 3.333

Kørte km. Ervhervsmæssigt pr. år 15.000 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000

Kørte km. Privat pr. år 30.000 20.000 10.000 30.000 20.000 10.000 30.000 20.000 10.000

Heraf kørsel til og fra arbejde pr. år 20.000 10.000 2.000 20.000 10.000 2.000 20.000 10.000 2.000

Gennemsnitligt brændstofsforbrug, km pr. l 20 20 20 15 15 15 17 17 17

Driftsomkostninger i forbindelse med bilen

Brændstof for brug i kr (brændstofspris 10 kr) (årlig) 22.500 15.000 7.500 30.000 20.000 10.000 26.471 17.647 8.824

Forsikring (årlig) 6.000 6.000 6.000 8.000 8.000 8.000 4.000 4.000 4.000

Værkstedomkostninger (årlig) 10.000 9.000 8.000 15.000 13.500 12.000 7.000 6.000 5.000

Årlig omkostning 38.500 30.000 21.500 53.000 41.500 30.000 37.471 27.647 17.824

Finansieringsomk. 2,5% efter skat af købspris 5.000 5.000 5.000 15.000 15.000 15.000 2.500 2.500 2.500

Samlede driftsomkostninger 43.500 35.000 26.500 68.000 56.500 45.000 39.971 30.147 20.324

Alternativ befordring hvis anvendt privat bil

Skattefri kørselsgodtgørelse pr. km (3,63 kr/km) 54.450 36.300 18.150 54.450 36.300 18.150 54.450 36.300 18.150

Befordringsgodtgørelse (1,99 kr/km) 39.800 19.900 3.980 39.800 19.900 3.980 39.800 19.900 3.980

Skatteværdi af befordring 1/4- ca. 9950 4975 995 9950 4975 995 9950 4975 995

Beregning fri bil - figur 1

Eksempel 1 2 3

år

1 - 20% 40.000 40.000 40.000 120.000 120.000 120.000 20.000 20.000 20.000

2 - 15% 30.000 30.000 30.000 90.000 90.000 90.000 15.000 15.000 15.000

3 - 15% 30.000 30.000 30.000 90.000 90.000 90.000 15.000 15.000 15.000

4 - 8% 16.000 16.000 16.000 48.000 48.000 48.000 8.000 8.000 8.000

5 - 8% 16.000 16.000 16.000 48.000 48.000 48.000 8.000 8.000 8.000

6 - 7% 14.000 14.000 14.000 42.000 42.000 42.000 7.000 7.000 7.000

7 - 7% 14.000 14.000 14.000 42.000 42.000 42.000 7.000 7.000 7.000

8 - 7% 14.000 14.000 14.000 42.000 42.000 42.000 7.000 7.000 7.000

9 - 7% 14.000 14.000 14.000 42.000 42.000 42.000 7.000 7.000 7.000

10 - 6% 12.000 12.000 12.000 36.000 36.000 36.000 6.000 6.000 6.000

11 - 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 - 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 - 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 - 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 - 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 - 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 - 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 - 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 - 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 - 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afskrivning på bilen (summeret)

1 - 20% 40.000 40.000 40.000 120.000 120.000 120.000 20.000 20.000 20.000

2 - 15% 70.000 70.000 70.000 210.000 210.000 210.000 35.000 35.000 35.000

3 - 15% 100.000 100.000 100.000 300.000 300.000 300.000 50.000 50.000 50.000

4 - 8% 116.000 116.000 116.000 348.000 348.000 348.000 58.000 58.000 58.000

5 - 8% 132.000 132.000 132.000 396.000 396.000 396.000 66.000 66.000 66.000

6 - 7% 146.000 146.000 146.000 438.000 438.000 438.000 73.000 73.000 73.000

7 - 7% 160.000 160.000 160.000 480.000 480.000 480.000 80.000 80.000 80.000

8 - 7% 174.000 174.000 174.000 522.000 522.000 522.000 87.000 87.000 87.000

9 - 7% 188.000 188.000 188.000 564.000 564.000 564.000 94.000 94.000 94.000

10 - 6% 200.000 200.000 200.000 600.000 600.000 600.000 100.000 100.000 100.000

11 - 0% 200.000 200.000 200.000 600.000 600.000 600.000 100.000 100.000 100.000

12 - 0% 200.000 200.000 200.000 600.000 600.000 600.000 100.000 100.000 100.000

13 - 0% 200.000 200.000 200.000 600.000 600.000 600.000 100.000 100.000 100.000

14 - 0% 200.000 200.000 200.000 600.000 600.000 600.000 100.000 100.000 100.000

15 - 0% 200.000 200.000 200.000 600.000 600.000 600.000 100.000 100.000 100.000

16 - 0% 200.000 200.000 200.000 600.000 600.000 600.000 100.000 100.000 100.000

17 - 0% 200.000 200.000 200.000 600.000 600.000 600.000 100.000 100.000 100.000

18 - 0% 200.000 200.000 200.000 600.000 600.000 600.000 100.000 100.000 100.000

19 - 0% 200.000 200.000 200.000 600.000 600.000 600.000 100.000 100.000 100.000

20 - 0% 200.000 200.000 200.000 600.000 600.000 600.000 100.000 100.000 100.000

Afskrivning på bilen - figur 2

11. Bilag 

 

Bilag 1 
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Eksempel 1 2 3

1 -19.100 -33.725 -47.355 -123.600 -135.225 -145.855 4.429 -8.872 -21.179

2 -28.200 -57.450 -84.710 -217.200 -240.450 -261.710 13.859 -12.744 -37.357

3 -37.300 -81.175 -122.065 -310.800 -345.675 -377.565 23.288 -16.616 -53.536

4 -32.400 -90.900 -145.420 -362.400 -408.900 -451.420 39.718 -13.488 -62.714

5 -27.500 -100.625 -168.775 -414.000 -472.125 -525.275 56.147 -10.360 -71.893

6 -20.600 -108.350 -190.130 -459.600 -529.350 -593.130 73.576 -6.232 -80.071

7 -13.700 -116.075 -211.485 -505.200 -586.575 -660.985 91.006 -2.104 -88.250

8 -6.800 -123.800 -232.840 -550.800 -643.800 -728.840 108.435 2.024 -96.428

9 100 -131.525 -254.195 -596.400 -701.025 -796.695 125.865 6.151 -104.607

10 9.000 -137.250 -273.550 -636.000 -752.250 -858.550 144.294 11.279 -111.785

11 29.900 -130.975 -280.905 -639.600 -767.475 -884.405 168.724 22.407 -112.964

12 50.800 -124.700 -288.260 -643.200 -782.700 -910.260 193.153 33.535 -114.142

13 71.700 -118.425 -295.615 -646.800 -797.925 -936.115 217.582 44.663 -115.321

14 92.600 -112.150 -302.970 -650.400 -813.150 -961.970 242.012 55.791 -116.499

15 113.500 -105.875 -310.325 -654.000 -828.375 -987.825 266.441 66.919 -117.678

16 134.400 -99.600 -317.680 -657.600 -843.600 -1.013.680 290.871 78.047 -118.856

17 155.300 -93.325 -325.035 -661.200 -858.825 -1.039.535 315.300 89.175 -120.035

18 176.200 -87.050 -332.390 -664.800 -874.050 -1.065.390 339.729 100.303 -121.214

19 197.100 -80.775 -339.745 -668.400 -889.275 -1.091.245 364.159 111.431 -122.392

20 218.000 -74.500 -347.100 -672.000 -904.500 -1.117.100 388.588 122.559 -123.571

Omkostning ved selv at eje bilen (summeret) - figur 3
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Bilag 2 

Sundhedsforsikring, 

der indeholder: 

A- eller 

B- ind-

komst 

Skattefri Eventuel betingelse 

for skattefrihed 

Pligt til at 

indberet-

te 

AM-

bidrag 

1. Forebyggelse og be-

handling af arbejdsre-

laterede 

skader 

 x Forebyggelsen skal 

relatere sig til en kon-

kret mulig arbejdsskade 

  

2. Sundheds-behandling 

m.v., der vedrører pri-

vatsfæren 

A-

indkomst 

 Led i generel persona-

lepolitik for alle ansatte 

x x 

3. Rygeafvænning  x 1) Skriftlig lægeerklæ-

ring om 

behandlingsbehov og 

(2) led i generel 

personalepolitik for alle 

ansatte 

  

4. Behandling af mis-

brug af medicin, alko-

hol eller andre 

rusmidler 

 x    

5. Forebyggelse og be-

handling af arbejdsre-

laterede 

Skader og sundhedsbe-

handling m.v., der ved-

rører 

privatsfæren 

A-

indkomst 

  x x 

6. Forebyggelse og be-

handling af arbejds-

relaterede 

skader og/eller sund-

hedsbehandling m.v., 

der vedrører 

privatsfæren. Herud-

over rygeafvænning 

og/eller 

behandling af misbrug 

af alkohol, medicin eller 

andre 

rusmidler 

A-

indkomst 

x Den del af præmien, der 

kan henføres til rygeaf-

vænning og/eller be-

handling af 

misbrug af medicin, 

alkohol eller andre 

rusmidler er skattefri, 

hvis betingelserne 

for skattefrihed under 

pkt. 3 og/eller 4 er 

opfyldte. 

x x 

*Hvis betingelserne for skattefrihed ikke er opfyldte, er der tale om AM-bidragspligtig A-indkomst, 

som er indberetningspligtig. 
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Bilag 3 

Ydelse Betingelser for skattefrihed 

Behandling for misbrug af me-

dicin, alkohol eller andre rus-

midler 

 

 

(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. Ad-

gangen må godt begrænses ud fra anciennitet og antal ar-

bejdstimer. 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 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 forbindel-

se med behandling, der er omfattet af LL § 30, stk. 

1, 1. pkt. 

 

· Kun skattefrihed for udgifter der er afholdt senest seks må-

neder 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 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 henfø-

res 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 godt begrænses ud fra anciennitet og antal 

arbejdstimer. Se LL § 30, stk. 3, 2. pkt. 

Lån til behandling eller rygeaf-

vænning 

 

 

(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 godt begrænses ud fra anciennitet og antal 

arbejdstimer. Se LL § 30, stk. 3, 2. pkt. 
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Bilag 4 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

LL § 16 - 
Personalegoder 

der er 
skattepligtige af 
markedsværdien 

U: Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder, 5.800 
kr. (2016) - goder som er skattefrie hvis de omfattet af 

bagatelgrænsen. 

U: Bagatelgrænsen for mindre personalegoder, 1.100 kr (2016) 
- goder som er skattefrie hvis samlede værdi ikke overstiger 

beløbsgrænsen. 

U: Delvis skattepligtig - Goder der bliver beskattet af en 
nærmere fastsat værdi 

U: Skattefrie goder - Goder der gennem lovning eller praksis 
er gjort skattefrie (personalefritagelsen, Rabat på 
virksomhedens egne produkter, reklamegaver) 


