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Forord 

Denne opgave er en afsluttende hovedopgave på HD(R) udarbejdet i perioden fra januar 2013 til 

primo maj 2013. Opgaven vedrører beskatning af personalegoder set ud fra medarbejderens 

synsvinkel.  

 

Jeg har valgt dette emne, da SKAT har opdateret en del af reglerne med virkning fra 1. januar 2013.   
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1. Indledning 

Den skattemæssige behandling af personalegoder er som tidligere år desværre præget af stor 

usikkerhed om, hvilke personalegoder der er skattepligtige, og i bekræftende fald, hvordan de 

eventuelt skal indberettes. Hertil kom, at fra og med 1. juli 2012 kan en arbejdsgiver blive pålagt 

bøder, hvis der er tale om en mangelfuld indberetning og dette kan også påvirke medarbejderen 

økonomisk. Det er således af mange årsager vigtigt at holde sig opdateret på hvilke regler der er 

gældende. 

 

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

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

med personalegoder generelt, set fra medarbejderens synsvinkel.   

 

Lønindkomst beskattes efter reglerne i personskatteloven. I Danmark hvor der findes en af de 

allerhøjeste beskatningsprocenter har den samlede lønpakke en rigtig stor betydning for den enkelte 

medarbejder. En medarbejder kan miste interessen for at yde en ekstra indsats når beskatningen 

rammer for hårdt og interessen for at få ens aflønning omlagt til et personalegode kan være stor, da 

dette måske kan betyde en mere lempelig beskatning. Det er derfor spændende for medarbejderen at 

se på om der er alternativer til denne beskatning. Den afgørende faktor er derfor selvfølgelig 

hvordan de enkelte personalegoder beskattes i forhold til kontanter og om der bliver tale om en 

fordel i beskatningen. 

 
1.2 Problemformulering 

Der er rigtig mange virksomheder der i dag tilbyder deres medarbejder en række personalegoder, 

det kan enten være for at fastholde deres nuværende arbejdskraft eller for at tiltrække en ny 

arbejdskraft. Mange medarbejdere anser disse personalegoder for at være en naturlig del af lønnen.  

 

Formålet med afgangsprojektet er at undersøge beskatningen af alternativer til lønindkomst, hvilket 

vil sige løn i for af naturalier, som også kaldes personalegoder. Der vil i afgangsprojektet blive lagt 

vægt på og ske en analyse af personalegoderne it-beskatning, fri bil, sundhedsordninger og 

pasningstilbud. Hertil beskrives hvilke fordele og ulemper aflønning med personalegoder generelt 
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har for medarbejderne. Problemstillingen vil blive behandlet ved besvarelse af nedenstående 

spørgsmål: 

 

� Hvordan værdiansættes og beskattes personalegoder generelt? 

� Hvilke personalegoder er omfattet af de forskellige bagatelgrænser? 

� Hvilke personalegoder kan med fordel indgå i en bruttolønsordning, og hvilke betingelser 

skal være opfyldt, for at ordningen kan accepteres skattemæssigt?  

� Hvordan værdiansættes og beskatte de udvalgte personalegoder i afhandlingsprojektet, og 

hvilke fordele og ulemper er der forbundet med aflønning af medarbejdere med 

personalegoder, for medarbejderne?    

 
 
1.3 Problemafgrænsning 

Afgangsprojektet vil kun behandle de fuldt skattepligtige personer som er omfattet af KSL § 1, stk. 

1, nr. 1. Alle beregninger vil derfor forudsætte fuld skattepligt til staten.  

Det forudsættes at alle personalegoder som er behandlet i denne opgave er ydet som et acceptabelt 

vederlag for en ydet arbejdsindsats, det vil sige at der ikke er tale om usædvanlige goder ydet i 

ansættelsesforholdet. Hvis der er tale om et usædvanligt gode kan dette give anledning til uenighed 

om værdiansættelsen af godet med skattevæsnet. 

Afgangsprojektet vil udelukkende behandle den typiske lønmodtager og vil derfor ikke omhandle 

hovedaktionærer eller virksomhedens synspunkt.  

Personalegoder er et meget omfattende område som er i konstant udvikling, hvorfor det har været 

en nødvendighed at udvælge enkelte personalegoder som der gås i dybden med. 

Afgangsprojektets fokus er som nævnt i afsnit 1.2. med udgangspunkt i en overordnet gennemgang 

af personalegoder, samt fire udvalgte personalegoder, herunder it-beskatning, fri bil, 

sundhedsordninger og pasningstilbud.  

Det er afgangsprojektets hensigt, at kunne skabe stor nytteværdi af behandlingen af bagatelgrænsen 

for arbejdsrelaterede- og mindre personalegoder.  

Multimedieskat er blevet afskaffet fra og med 1. januar 2012. Derfor vil afgangsprojektet komme 

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

datakommunikationsforbindelse, og hvad ændringen på dette område betyder for medarbejderne. 

Skattefriheden for arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger er også afskaffet, hvilket betyder at 
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sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger fremover er gjort skattepligtige. Afgangsprojektet 

vil her også tage udgangspunkt i den nye lovgivning for behandling af området, og der vil blive 

analyseret på konsekvensen af ændringen for medarbejderne. 

 

Der er stadig flere virksomheder som tilbyder deres medarbejdere forskellige former for 

bruttolønsordninger. Afgangsprojektet vil komme ind på hvilke betingelser der skal være opfyldt 

for at bruttolønsordning er gældende, samt hvornår det er en økonomisk fordel for medarbejderen at 

indgå i en sådan ordning. 

 

Formålet med afgangsprojektet er som tidligere nævnt at beskrive og analysere den skattemæssige 

behandling af fire udvalgte personalegoder for medarbejdere i et ansættelsesforhold, enten i form af 

lønmodtagere eller honorarmodtagere. Derfor vil afgangsprojektet ikke komme nærmere ind på den 

skattemæssige behandling, der gælder særligt for selvstændigt erhvervsdrivende og 

hovedaktionærer. 

Da der er en begrænsning af omfanget af afgangsprojektet er det ikke muligt at beskrive og 

analysere alle personalegoder. Der er derfor udvalgt fire personalegoder der vil blive behandlet 

mere indgående. De fire udvalgte personalegoder er: 

� Fri bil 

� Fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse 

� Arbejdsgiversbetalte sundhedsordninger 

� Pasningstilbud 

 

Mange arbejdspladser tilbyder fri bil, og dette er et prestigefyldt gode og et meget interessant gode 

for medarbejderen. 

Regelsættet for fri bil er meget omfattende, og kan i praksis være meget svært at forstå. Fri bil er 

ikke nødvendigvis et økonomisk værdifuldt gode for medarbejderen, hvis denne i stedet kunne 

beskattes mindre ved fx at købe en bil selv. 

Fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse udbydes af rigtig mange virksomheder. 

Ved indførelsen af finansloven 2012 blev reglerne for it-beskatning ændret, og multimedieskatten 

blev afskaffet. Det er derfor et interessant emne at belyse, samt at se på hvornår det har en værdi for 

medarbejderen, at modtage godet/goderne. 
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Arbejdsgivers betalte sundhedsordninger er ligeledes blevet pålagt væsentlige ændringer.  

Der er ca. en million danskere som har en sundhedsforsikring, og de fleste af dem har forsikringen 

som et personalegode1, og derfor vil det være aktuelt at belyse de nye regler og skærpelser for 

medarbejderen. 

 

Afhandlingen vil udelukkende omhandle danske forhold. 

 

De momsmæssige forhold for personalegoder, vil ikke blive behandlet. Det skyldes, at fokusset i 

afgangsprojektet udelukkende er på den skattemæssige behandling.    

 
 
1.4 Metode og modelvalg 

Afgangsprojektet vil tage udgangspunkt i den videnskabelige deduktive metode. Denne metode 

benyttes når der arbejdes med allerede eksisterende teorier/data og på baggrund af denne data drage 

sine egne konklusioner. Afgangsprojektet vil tage udgangspunkt i en teoretisk gennemgang af nogle 

udvalgte skattemæssige problemstillinger, som alle har relation til personalegodebegrebet.    

Ved løsning af de forskellige problemstillinger vil der i afgangsprojektet blive anvendt en juridisk 

metode og der vil blive taget udgangspunkt i kvalitative data. Det betyder at vejledninger, 

cirkulærer, bekendtgørelser, lovgivning og andet litteratur vil være grundstenene for dette 

afgangsprojekt og herudfra vil fortolkningerne blive dannet.   

Jeg vil undersøge de allerede eksisterende muligheder, og herudfra belyse og analyserer den 

skattemæssige behandling af få udvalgte personalegoder.  

Igennem afgangsprojektet vil de anvendte retskilder blive beskrevet og fortolket, således at den 

gældende ret på de specifikke områder bliver forklaret. 

Endvidere vil afhandlingen underbygges af forskellige artikler, afgørelser og andet materiale der 

findes relevant til det valgte emne. 

  

Der anvendes beregninger til eksemplificering af de skattemæssige konsekvenser ved tilvalg af 

enkelte personalegoder. Alle beregninger vil være baseret på konstruerede eksempler.   

 

                                                 
 
1 Webkilde, Hvad betyder skatteændringerne for dig?, 18. januar 2012. 
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1.5 Målgruppe 

Afhandlingsprojektet vil anskue problemstillingerne ud fra medarbejderens synsvinkel, og dermed 

er den primære målgruppe medarbejderen. Som en sekundær målgruppe vil afgangsprojektet finde 

relevans for revisorer og andre rådgivere, der kunne interesserer sig for skatteret. Målsætningen for 

afgangsprojektets er at den kan bruges som et opslagsværk af især medarbejdere. Det vil dog være 

en forudsætning, at medarbejderen besidder en vis skattemæssigt og driftsøkonomisk forståelse, for 

at opgavens informationsværdi kommer til fulde.  

 

1.6 Litteratur og kildekritik 

Da der er et mindre udvalg af opdaterede litterære værker indenfor valgte emne har jeg i stor 

udstrækning anvendt faglige artikler og offentliggjort materiale fra SKAT samt rådgivende 

virksomheder. Jeg betragter i opgaven SKAT som en valid kilde. 

Jeg har forholdt mig kritisk til materiale fra andre udgivere end SKAT idet lovens kompleksitet kan 

være misforstået.  

Der er lagt stor vægt på at det indsamlede data ikke er forældet og alle informationer er derfor 

kontrollere over til den gældende lovgivning. 
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1.7 Besvarelsens struktur 

 
 
  
 
 
 
 
                                  ↓ 
 
 
 
 
                                  ↓       

 

 
 
                                  ↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  ↓ 
 
 
 
 
                                     
 
 
 

Kapitel 1 
Indledning, problemformulering, 

problemafgrænsning og metodevalg 

Kapitel 2 
Generelt om personalegoder 

Kapitel 3 
Bruttolønsordninger/lønomlægning 

Kapitel 4-7 
Behandling af udvalgte 

personalegoder: It-udstyr, 
sundhedsordninger, firmabil og 

pasningstilbud 

Kapitel 8 
Hovedkonklusion 
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2. Generelt om personalegoder 

2.1 Hvad er et personalegode? 

Personalegoder er formuegoder af pengeværdi, der ydes som led i arbejdsaftaler i en anden form 

end penge jf. LL § 162.  

 

Et personalegode også kaldet naturalieydelser forstås som et gode arbejdsgiveren stiller til rådighed 

for sin medarbejder som følge af et ansættelsesforhold, samtidig med at det også opfylder et 

privatforbrugsformål for modtageren af godet. Det er ikke en forudsætning at arbejdsgiveren selv 

har købt godet eller er ejer af godet, så længe der blot er tale om at arbejdsgiveren har haft en 

bestemmende indflydelse på hvem godet er ydet til, se CIR. Nr. 72 af 17/04/1996, pkt. 12.4.1.  

Det kan variere meget i hvor stort et omfang godet kan og vil blive brugt til private formål, men det 

er dog afgørende at der er et privat moment i godet. Det kan være alt lige fra transport til XX. 

Havde der ikke været denne private moment i godet og det udelukkende blev brugt til 

medarbejderes arbejde, ville det ikke skulle beskattes.  

Man kan derfor dele personalegoder op i to undergrupper. Personalegoder der både stilles til 

rådighed for arbejdsrelateret og privat anvendelse og personalegoder der kun stilles til rådighed til 

privat anvendelse. 

 

Skattemyndighedernes vejledning til personalegodebegrebet findes i Den juridiske vejledning afsnit 

C.A.5.1.1, og de har følgende definition på et personalegode: 

  

Personalegoder er formuegoder af pengeværdi, de bliver ofte bare betegnet som ”goder”.  De ydes 

som led i arbejdsaftaler og i en anden form end penge. Det omfatter dog ikke de arbejdsredskaber 

og de hjælpemidler, der på arbejdspladsen stilles til rådighed for udførelsen af medarbejderens 

arbejde. Det er først hvis arbejdsredskabet også bruges privat og dermed giver medarbejderen en 

økonomisk besparelse eller fordel af privat karakter at det bliver et personalegode. For 

personalegoder er det kendetegnende, at det i et eller andet omfang giver medarbejderen et gode af 

privat karakter.  

 

                                                 
 
2 Den juridiske vejledning 2013-1 afsnit C.A.5.1.1 
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2.1.1 Hovedregel for beskatning 

Personalegoder er som hovedregel skattepligtig efter SL § 4, men afhængig af det enkelte 

personalegode findes der særskilte regler om værdiansættelse og indberetningspligt. 

  

De særskilte regler for beskatning af personalegoder fremgår af LL § 16, § 30 og § 31. 

Jf. LL § 16 stk. 1. er udgangspunktet at der til den skattepligtige indkomst skal medregnes vederlag 

i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis 

vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, når tilskuddet eller godet modtages som led i et 

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

Det kan være svært at fastsætte formuegoders værdi, men efter LL § 16 stk. 1, indgår som 

udgangspunkt jf. LL § 16 stk. 3 i den skattepligtige indkomst med den værdi, som det må antages at 

koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel. Rabat på indkøb af varer og 

tjenesteydelser, som arbejdsgiveren mv. udbyder til salg som led i sin virksomhed, skal dog alene 

beskattes i det omfang, rabatten overstiger avancen hos den pågældende arbejdsgiver. 

 

2.1.2 Undtagelser 

Der findes en række undtagelser til udgangspunktet som siger at personalegoder er skattepligtige. 

Der findes 5 generelle undtagelser, og i princippet kan alle goder falde ind under disse undtagelser: 

1. Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder (se afsnit 3.3)        

2. Bagatelgrænsen for mindre personalegoder (se afsnit 3.3) 

3. Personaleplejefritagelsen. (se afsnit 5.2.4) Dette er goder uden væsentlig økonomisk værdi, som 

ydes på arbejdspladsen som led i almindelig personalepleje. Det kunne fx være kaffe- og 

kantineordninger. 

4. Rabat på virksomhedens egne produkter. Dette vil sige at rabat til medarbejdere på varer og 

tjenesteydelser, som arbejdsgiveren udbyder til salg som led i sin virksomhed, beskattes kun i det 

omfang rabatten overstiger arbejdsgiverens avance på godet jf. LL § 16, stk. 3, 2. pkt.  

5. Reklamegaveundtagelsen. Her er der tale om reklamegaver af ubetydelig værdi, som en 

medarbejder i begrænset omfang har modtaget direkte fra arbejdsgiveren eller i kraft af sit 

ansættelsesforhold. Det kunne fx være askebægre, papirknive, kuglepenne, kalendere, nøgleringe, 

blokke og lignende goder. Et krav er dog at der er tale om egentlige reklamegaver, som er tænkt til 



 
Beskatning af personalegoder 2013 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
Copenhagen Business School, HD(R)   Side 15 af 81 
 
 

en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Reklamegaverne skal være fremstillet i 

reklameøjemed og skal på en i øjenfaldende måde være forsynet med firmanavn eller logo. 

 

2.2 Værdiansættelse af personalegoder 

Personalegoder der er skattepligtige i henhold til LL § 16, værdiansættes skattemæssigt som 

udgangspunkt til markedsværdien3. Dette er markedsværdien på selve overdragelsestidspunktet. 

Markedsværdi forstås som den værdi godet kan sælge til i almindelig fri handel jf. LL § 16 stk. 3.    

Hvordan markedsværdien helt præcist opgøres afhænger af om godet har karakter af et sparet 

privatforbrug eller om det har karakter af overdragelse til eje eller lån. 

Hvis medarbejderen betaler vederlag til arbejdsgiveren for benyttelse af et personalegode trækkes 

dette beløb fra værdiansættelsen, da medarbejderen ikke skal beskattes af et beløb som allerede er 

blevet betalt med beskattede penge. 

 

2.2.1 Overdraget til eje eller lån 

Godet skal medregnes ved skatteansættelsen med et beløb der svarer til hvad medarbejderen kunne 

købe godet for på anskaffelsestidspunktet på det frie marked. Dette er hvis der er tale om et gode 

der bliver overdraget til eje.  

Havde det været et gode der kun blev overdraget til låns, var værdien blevet opgjort til hvad det 

ville koste at leje tilsvarende gode på det frie marked i låneperioden. 

   

2.2.2 Sparet privat forbrug 

Den skattemæssige værdi ved et gode som har karakter af sparet privat forbrug er den værdi den 

ansatte sparer ved ikke at afholde udgiften selv. 

 

2.2.3 Undtagelser 

Som altid er der en række undtagelser til udgangspunktet om at personalegoder er skattepligtige til 

markedsværdien:  

                                                 
 
3 Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.A.5.1.2. 
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1.  I lovgivningen er der fastsat specielle regler for værdiansættelsen af en række personalegoder. 

Her er der tale om følgende goder: 

� Fri bil, se afsnit 7 

� Sommerbolig 

� Lystbåd 

� It-udstyr, se afsnit 5 

� Kost og logi for visse personalegrupper 

 

2. Der er givet vejledende anvisninger for værdiansættelsen af en række personalegoder. Det er 

SKAT og skatterådet der har lavet disse vejledninger og de er gældende for følgende goder: 

� Privat kørsel i særlige køretøjer 

� Personalelån 

� Måltider i personalekantiner med arbejdsgiver tilskud. 

 

2.3 Bagatelgrænser og indberetningspligt 

Indberetningspligterne er blevet ændret og justeret de seneste år og nye regler fra midt 2012 

indebærer, at konsekvenserne af fejlagtig eller manglende indberetning kan føre til bøder. Reglerne 

for beskatning af de forskellige personalegoders ændre sig løbende, men det grundlæggende princip 

er dog stadig det samme og dette siger at personalegoder som udgangspunkt er skattepligtige. Det 

har tidligere været medarbejderen selv der skulle indberette langt de fleste personalegoder, men 

flere og flere er siden 2010 blevet lagt over på arbejdsgiveren. Ifølge indberetningsbekendtgørelsen 

omfatter arbejdsgiverens indberetningspligt alle skattepligtige personalegoder som er omfattet af LL 

§ 16. Altså goder der ydes i forbindelse med et ansættelsesforhold. Her kan der både være tale om 

de goder, der er fast aftalt med medarbejderen, og dem som ikke er. Enhver belønning for en god 

indsats er altså omfattet af indberetningspligten, uanset belønningens størrelse. 

Der er selvfølgelig undtagelser til den generelle indberetningspligt. Der er enkelte skattepligtige 

goder som specifikt er undtaget fra denne indberetningspligt. Samtidig er der også en række 

personalegoder som er undtaget fra indberetningspligten idet de er skattefrie, enten via 

skattelovgivningen eller også fordi de er omfattet af reglerne om generel personalepleje.  

Der er to bagatelgrænser der skal holdes styr på. Den gamle bagatelgrænse for arbejdsrelaterede 

goder på 5.500 kr. (2013). Det vil sige at enkelte goder der er begrundet i arbejdsmæssige forhold 
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kun skal beskattes hvis de overstiger denne bagatelgrænse. Udgangspunktet er at medarbejderen 

selv skal sætte goderne på deres selvangivelse, idet goder der er omfattet af denne bagatelgrænse er 

undtaget fra arbejdsgiverens indberetningspligt. Dette er dog under forudsætning af at de enkelte 

goder, hver for sig, ikke overstiger 5.500 kr. Overstiger godet 5.500 kr. skal godet indberettes til 

SKAT og dette er arbejdsgiverens pligt her.  

Den anden bagatelgrænse der skal holdes styr på er en ny bagatelgrænse for øvrige mindre 

personalegoder. Der er her tale om goder som ikke er arbejdsrelaterede og som ikke på anden vis er 

fastlagt en særskilt indberetningspligt. Der er her kun indberetningspligt hvis de enkelte 

personalegoder har en værdi på over 1000 kr., inkl. moms, pr. gave. 

Der er dog følgende skattefrie personalegoder som ikke skal indberettes, og som heller ikke tælles 

med i den nye bagatelgrænse på 1.000 kr.4  

 

 

Både ved de arbejdsrelaterede og ved de mindre personalegoder afhænger skattepligten af den 

samlede værdi af goderne modtaget i årets løb, mens indberetningspligten afhænger af godernes 

værdi pr. gode. Det vil altså sige at en arbejdsgiver sagtens kan give flere mindre personalegoder, 

der samlet har en værdi på over 1000 kr., og dermed så er skattepligtige for medarbejderen, men 

som ikke skal indberettes af arbejdsgiveren, netop fordi ingen af goderne hver for sig overstiger 

indberetningsgrænsen på de 1000 kr.. Hvis goderne samlet overstiger enten 5.500 kr. for de 

arbejdsrelaterede eller 1000 kr. for de mindre personalegoder skal hele værdien indberettes på 

medarbejderens selvangivelse, hvilket er medarbejderens ansvar.  

1000 kr. grænsen gælder som nævnt kun hvis der ikke er fastlagt en særskilt indberetningspligt for, 

hvilket der fx er for fri bil, fri telefon, fri bolig, skattepligtige sundhedsordninger, m.v. Ved disse 

goder skal der ske indberetning uanset værdien.       

Bagatelgrænserne på de 5.500 kr. og de 1000 kr. reguleres efter PSL § 20. Skulle der komme 

opreguleringer af beløb til disse to bagatelgrænser vil dette ikke træde i kræft før efter 2013. 

På de fleste områder er både skatte- og indberetningspligten meget klar og tydelig, men der er 

enkelte områder hvor det kræver en vurdering fra situation til situation. 

                                                 
 
4 Deloitte personalegoder 2013  
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2.4 Delkonklusion 

Udbredelsen af de forskellige personalegoder har været stigende, og anvendes af mange 

virksomheder som en konkurrenceparameter, for at tiltrække nye medarbejdere og fastholde de 

gamle. 

Der er aftalefrithed i Danmark og derfor kan vederlag for udført arbejde frit aflønnes med enten 

kontanter eller personalegoder.  

Der findes ingen lovmæssig definition af personalegoder, men almindeligvis forstås personalegoder 

som naturalieydelser, der stilles til rådighed af en arbejdsgiver til en medarbejder, som følge af et 

ansættelsesforhold. Personalegodet skal opfylde et privatforbrugsformål for medarbejderen. 

Når en arbejdsgiveren tilbyder en medarbejder et personalegode udgør godet enten en pengeværdi, 

sparet privatforbrug eller helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af arbejdsgiverens formuegode. 

 

Hovedreglen for beskatning af et personalegode er markedsværdien. Det kan dog godt være 

vanskeligt, at opgøre denne værdi korrekt for nogle personalegoder.  

Der kan være en del administrative byrder forbundet med de forskellige personalegoder og for at 

begrænse byrderne, er der i LL angivet skematiske værdiansættelsesregler for enkelte 

personalegoder. Derudover har Skatterådet fastsat særlige anvisninger, med faste satser for 

hvorledes enkelte udvalgte personalegoder beskattes.  

Der er indført en skattefri bagatelgrænse for mindre personalegoder som en medarbejder modtager i 

løbet af året. Denne bagatelgrænse finder anvendelse på personalegoder, der i overvejende grad er 

stillet til rådighed for medarbejderen af hensyn til arbejdet. Modtager en medarbejder  

personalegoder for en værdi der overskrider bagatelgrænsen, skal medarbejderen fortsat selv 

indberette den fulde værdi på selvangivelsen og medarbejderen skal ligeledes beskattes heraf. 

Virksomhedens indberetningsforpligtelser er udvidet til at omfatte flere persoanlegoder end 

tidligere, dette er i forbindelse med den nye skattereform. 

Det vil sige at virksomhederne fremover, med enkelte undtagelser, skal indberette alle 

personalegoder som de har ydet til deres medarbejdere. 

Idet der er kommet denne skærpede indberetningspligt kan det antages at det vil påvirke 

virksomhedernes lyst til at uddele visse former for personalegoder til deres medarbejdere, som fx 

belønningsgaver. Herudover kan det også tænkes at nogle medarbejdere vil takke nej til disse gaver 

for at spare skatten. 
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Virkningen af en større indberetningspligt må antages at medføre en højere grad af indberetning end 

tidligere, da det nu er virksomhederne der har ansvaret.        

3. Bruttolønsordninger 

I dette afsnit vil begrebet bruttolønsordninger blive gennemgået og de generelle regler og forhold 

herfor vil blive belyst. Dette skal være med til at skabe et overblik over, hvad der forstås ved en 

bruttolønsordning og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at sådan en ordning kan etableres.  

Bruttolønsordninger er interessant at kigge på, idet det er en mulighed for at medarbejderen selv kan 

være med til at finansiere sine personalegoder, og derved opnå økonomiske eller personlige fordele 

via ordningen. Der vil her foretages beregningseksempler for nogle udvalgte goder. Dette er for at 

tydeliggøre hvilken påvirkning dette har på en medarbejders løn at indgå i en bruttolønsordning, og 

hvilke fordele og ulemper der kunne være i denne forbindelse.    

Bruttolønsordninger kan være en meget værdifuld del af personalepolitikken i en virksomhed, men 

det er bestemt ikke alle goder omfattet af en bruttolønsordning, der er lige fordelagtige.  

 

3.1 Grundlæggende om bruttolønsordninger 

En bruttolønsordning indebærer at en medarbejder i stedet for kontant løn vælger at blive aflønnet i 

naturalier/personalegoder. Det dækker altså ikke over et personalegode, men er med andre ord en 

ordning hvor medarbejderen accepterer en kontantlønnedgang mod at få stillet et eller flere goder til 

rådighed af arbejdsgiveren. Dette kunne fx være: 

� Sundhedssikring  

� Uddannelse 

� Periodekort (transport) 

� Avis 

� Multimedier (se afsnit 5) 

 

Lønomlægning er måske mere det rette ord at bruge i stedet for en bruttolønsordning, i det man reelt 

ligger løn om til goder. 

Man høre også om begreberne flekslønsordninger, lønpakker og fleksible lønpakker, og disse 

begreber dækker alle over ordninger hvor medarbejderen kan sammensætte lønnen ud fra flere 

forskellige goder, altså det samme som en lønomlægning.     
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SKAT går ind og vurdere en aftale om lønomlægning. De skal afgøre om aftalen er gyldig og 

kontrollere at den er i strid med skatteretlige principper og regler. SKAT vurdere også om lønnens 

sammensætning reelt er blevet ændret eller om der er tale om betaling for et gode som hundrede 

procent bliver brugt privat. Det kan være rigtig svært at skelne mellem goder som hundrede procent 

bliver brugt privat og goder som også anvendes til arbejdsrelaterede formål, fordi personalegoder i 

deres natur går på tværs af skellet mellem det private og det erhvervsmæssige, og når goderne bliver 

finansieret ved en nedgang i kontantlønnen, bliver skellet mellem det private og erhvervsmæssige 

yderligere sløret5. Dette kan gøre det svært for SKAT at afgøre om aftalen er gyldig.           

 

 

Konverteringen af kontant løn vil kunne medføre en skattebesvarelse for medarbejderen. 

Besparelsen afhænger dog af hvilket gode der er tale om og hvordan dette gode bliver beskattet. 

En af fordelene ved bruttolønsordninger er at det både kan have en økonomisk gevinst for 

arbejdsgiver og medarbejder. I dag er det guld værd for en virksomhed at kunne holde på sine 

medarbejdere, og det handler derfor om at gøre en arbejdsplads så attraktiv som mulig. Dette kunne 

gøres ved at tilbyde bruttolønsordninger til medarbejderne, da det kunne være med til at påvirke en 

medarbejders lyst til at være i firmaet, og dette ville være en stor fordel for arbejdsgiveren. 

Medarbejderen ville i flere tilfælde kunne opnå en højere nettoløn gennem besparelser i skat. 

Skattefordelen vil være til stede i de tilfælde hvor godet er lempeligere beskattet end lønnen.         

 

3.2 Er bruttolønsordninger stadig relevante? 

Ved vurderingen af om en bruttolønsordning er relevant/fordelagtig spiller den skattemæssige 

lovgivning en stor rolle for den enkelte medarbejder. Der har de seneste år været lovændringer til 

blandt andet multimedier, sundhedsordninger og medarbejderaktier og grundet disse ændringer har 

mange den opfattelse at bruttolønsordninger er fortid6. Dette behøver dog slet ikke at være tilfældet, 

men ændringerne indebærer godt nok en begrænsning og ændring af hvilke goder det kan betale sig 

at tage med i en ordning.   

                                                 
 
5 Den juridiske vejledning 2013-1 C.A.5.1.7.1 
6 Personalegoder 2013 PWC, bruttolønsordninger s. 11 



 
Beskatning af personalegoder 2013 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
Copenhagen Business School, HD(R)   Side 21 af 81 
 
 

Men bruttolønsordninger er et super parameter som virksomheder kan anvende for at fastholde de 

nuværende medarbejdere og tiltrække, så i den forbindelse er bruttolønsordninger stadigvæk super 

relevante, da det er der en virksomhed kan skille sig ud.  

 

3.3 Krav til bruttolønsordninger 

Ved implementeringen af en bruttolønsordning er det særdeles vigtigt at virksomheden sikre sig at 

skattemyndighederne ikke tilsidesætter ordningen. En tilsidesættelse af ordningen vil både få 

økonomiske og administrative konsekvenser for medarbejderen og virksomheden. Derfor er det 

vigtig at alle kravene skal være opfyldt i forbindelse med en aftale om lønomlægning, for at SKAT 

skattemæssigt anerkender ordningen. Disse krav er7:   

� Aftalen om omlægning af lønnen skal være civilretlig gyldig. Overenskomster, som parterne 

er bundet af, skal fx kunne rumme den ændrede vederlagsaftale8. 

� Aftalen skal være fremadrettet 

� Aftalen skal være frivilligt indgået imellem parterne 

� Lønnedgangen skal fordeles over lønperioden (aftaleperioden) – typisk 12 måneder 

� Lønnedgangen skal på forhånd være fastsat til et bestemt beløb, som ikke er direkte 

afhængig af medarbejderens løbende forbrug af godet 

� Arbejdsgiveren skal som udgangspunkt være ejer af godet eller være kontraktspart og 

ansvarlig i forhold til leverandøren 

� Arbejdsgiveren kan ikke pålægge medarbejderen øgede udgifter til godet i den periode, hvor 

aftalen løber 

� Medarbejderen skal have mulighed for at udtræde af ordningen. 

 

3.4 Hvilke goder kan indgå i en bruttolønsordning? 

Når man overvejer at indføre en bruttolønsordning er det yderst vigtigt at se på den skattemæssige 

behandling af selve personalegodet. På trods af at medarbejderen går ned i bruttoløn og dermed 

indirekte selv betaler for personalegodet, skal det stadig vurderes om personalegodet isoleret set er 

skattepligtig for medarbejderen.  

 
                                                 
 
7 Beierholm personalegoder 2013, lønomlægning s. 11  
8 Bruttolønsordninger BDO s. 2 
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Typiske goder som efter omstændighederne kan være fordelagtige at lade indgå i en 

bruttolønsordning er følgende9: 

� Mobiltelefon (med eller uden abonnement) 

� Fastnettelefon (i hjemmet og/eller i sommerhuset) 

� Internet (i hjemmet og/eller i sommerhuset) 

� Computere 

� Bil 

� Massage/fysioterapi/kiropraktik/akupunktur 

� Bus/togkort 

� Brobizz 

� Parkering 

� Efteruddannelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
9 Personalegoder 2013 PWC, bruttolønsordninger s. 11 



 
Beskatning af personalegoder 2013 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
Copenhagen Business School, HD(R)   Side 23 af 81 
 
 

3.4.1 Fri telefon og datakommunikationsforbindelse i bruttolønsordning 

Som beskrevet i afsnit 5 er fri telefon når en arbejdsgiver går ind og betaler for en telefon som 

medarbejderen har mulighed for at anvende til privat benyttelse. Det kan både være fastnet og 

mobil. Den skattemæssige værdi udfør 2.500 kr. årligt eller 208,33 kr. pr måned og dette er et fast 

beløb uanset om arbejdsgivers faktiske udgifter til telefonen måtte være mindre end 2.500 kr. pr år. 

Hvis udgiften til telefonen som arbejdsgiver betaler, overstiger de 2.500 kr. er en bruttolønsordning 

med fri telefon en fordel. Se nedenstående eksempel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den første udregning viser hvad der sker med medarbejderens løn hvis medarbejderen ikke har 

noget gode i bruttolønsordningen. 

Den næste udregning viser hvad der sker med medarbejderen løn hvis medarbejderen har en årlig 

udgift på 3.000 kr. til privat telefoni. Der implementeres en bruttolønsordning for medarbejderen 

hvor det aftales at bruttolønnen nedsættes tilsvarende med den årlige udgift. Godet bliver i dette 

Intet gode Uden bruttotræk 
Årlig løn 480.000 
Ingen lønreduktion/bruttotræk 0 
Løn efter bruttotræk 480.000 
Skattegrundlag 480.000 
-AM-bidrag (8% af 480.000) -38.400 
-Skattetræk (42% af 480.000-38.400) -185.472 
Udbetaling efter skat  
(480.000-185.472-38.400) 256.128 
 

Skattepligtig gode, Fri telefon Med bruttotræk 
Årlig løn 480.000 
Årlig lønreduktion/bruttotræk -3.000 
Løn efter bruttotræk 477.000 
Fri telefon 2.500 
Skattegrundlag 479.500 
-AM-bidrag (8% af 479.500) -38.360 
-Skattetræk (42% af 479.500-38.360) -185.279 
-Regulering fri telefon -2.500 
Udbetaling efter skat  
(479.500-2.500-185.279-38.360) 253.361 
Mindre udbetalt   
(253.361-256.128) -2.767 
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tilfælde omkostningsneutralt for arbejdsgiveren da han stadig betaler 3.000 kr. årligt, nu blot i 

telefonregninger i stedet for bruttoløn. Medarbejderen derimod opnår en skattemæssig besparelse af 

godets værdi, hvis man ser det i forhold til den marginalskat medarbejderen betaler. Medarbejderen 

får kun 2.767 kr. mindre udbetalt om måneden, så medarbejderen spare 233 kr. om måneden og 

2.796 kr. om året på denne bruttolønsordning. Så udgangspunktet ved denne ordning er at 

arbejdsgiveren får den samme bruttoudgift og medarbejderen får dækket noget af udgiften via 

skatten.   

Hvis arbejdsgiveren også betaler for en datakommunikationsforbindelse bliver fordelen endnu 

større for medarbejderen, da der stadig kun sker beskatning hos medarbejderen for 2.500 kr. årligt, 

idet telefon og datakommunikationsforbindelse i skattemæssige henseende anses for at være et 

fælles gode.   

 

3.4.2 Computer i bruttolønsordning 

Hvis en arbejdsgiver stiller en computer med sædvanligt tilbehør til rådighed mod, at 

medarbejderen går ned i bruttoløn er der en formodning om at computeren overvejende stilles til 

rådighed til privat brug, hvilket betyder at computeren altid skal beskattes i en bruttolønsordning. 

 

Hvis der efter 1. januar 2012 indgås en bruttolønsaftale, hvor der stilles en computer med 

sædvanligt tilbehør til rådighed for en medarbejder, skal denne medarbejder beskattes af 50 % af 

nyprisen hvert år udstyret er stillet til rådighed. Det er derfor som udgangspunkt ikke længere 

skattemæssigt attraktivt at indgå aftaler om computere med tilbehør i lønpakker, hvilke vil sige 

finansieret med en lønomlægning, som følge af den nye værnsregel.   

Hvis der i stedet er indgået en bruttolønsaftale før 2012 og hvor computer mv. er leveret senest d. 

29. februar 2012, gælder der helt særlige overgangsregler til og med 2014. Disse overgangsregler 

medfører at medarbejderen i bruttolønsordningen kun skal beskattes af fri telefon som er 2.500 kr. 

pr. år og hvis medarbejderen allerede bliver beskattet af fri telefon, medfører ordningen ingen 

yderligere beskatning.  

3.4.3 Sundhedsordning i bruttolønsordning 

Et andet eksempel kunne også være at en medarbejder vælger en sundhedsordning der dækker 

medarbejderens fritid. Hvis en arbejdsgiver tegner sådan en forsikring for sine medarbejdere kan 
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virksomheden oftest opnå en mængderabat og derved en præmie for hver enkelt medarbejder. Så på 

den måde kan medarbejderen spare penge da medarbejderen ikke vil kunne opnå denne 

mængderabat alene. Denne løsning er den mest fordelagtige når det kommer til sundhedsordninger i 

en bruttolønsordning. Nedenunder er der lavet et regneeksempel som viser nettofordelen for en 

medarbejder ved at blive trukket omkostningen for sundhedsforsikringen i bruttolønnen. I det 

nedenstående eksempel er det antaget at en årlig sundhedsforsikring vil koste en medarbejder 2.996 

kr. om året. 

 

  Intet gode 
Uden 
bruttotræk  

Årlig løn 480.000  
Ingen lønreduktion/bruttotræk 0  
Løn efter bruttotræk 480.000  
Skattegrundlag 480.000  
-AM-bidrag (8 % af 480.000) -38.400  
-Skattetræk (42 % af 480.000-38.400) -185.472  
Udbetaling efter skat   
(480.000-185.472-38.400) 256.128  
   

Skattepligtig gode, sundhedsordning 
Med 
bruttotræk  

Årlig løn 480.000  
Årlig lønreduktion/bruttotræk -2.996  
Løn efter bruttotræk 477.004  
Skattegrundlag 477.004  
-AM-bidrag (8 % af 477.004) -38.160  
-Skattetræk (42 % af 477.004-38.160) -184.314  
Udbetaling efter skat   
(477.004-184.314-38.160) 254.530  
Mindre udbetalt    
(256.128-254.530) -1.598  
   
Nettofordel for medarbejder     
Sparet udgift ved sundhedsforsikring   2.996 
Lønnedgang brutto 2.996  
Sparet skat af lønnedgang (38.160-38.400)+(184.314-
185.472) -1.398  
Mistet nettoløn  1.598 -1.598 
Skat af sundhedsordning (2.996 * 42 %)   -1.258 
Nettofordel    140 
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Det ses at det næsten ikke er nogen fordel for medarbejderen ved denne løsning. Medarbejderen 

sparer udgiften på de 2.996 kr. som nu bliver betalt af arbejdsgiveren. Men denne sparede udgift 

bliver næsten udlignet af den mistede nettoløn og beskatningen af sundhedsordningen.  

For goder som sundhedsordninger, som umiddelbart ikke regner sig til at indgå i en 

bruttolønsordning netop fordi de beskattes til markedsværdi, kan det efter omstændighederne være 

lidt fordelagtig idet medarbejderen i alle tilfælde sparer AM-bidraget som eksemplet viser. Det skal 

derfor være noget større goder før at ordningen er rigtig fordelagtig og står med mål med 

arbejdsgivers administration og risiko.  

 

3.4.4 Firmabil i bruttolønsordning 

Det har på ingen måde betydning for beskatningen af en firmabilsordning, om bilen indgår som en 

del af en samlet lønpakke eller om medarbejderen direkte bidrager til finansieringen ved en generel 

og reel lønreduktion. 

Hvis en medarbejder får reduceret sin bruttoløn anses det ikke for en egenbetaling i den 

skattemæssige forstand, da pengene bliver reduceret i ikke beskattede midler. Derfor skal der stadig 

ske fuld beskatning efter de almindelige regler og en reduktion i lønnen kan ikke modregnes i eller 

nedsætte den skattepligtige værdi.    

Hvis en medarbejder indgår en aftale med sin arbejdsgiver om at få fri bil, mod at gå ned i løn vil 

besparelsen afhænge af hvor stor en brutto lønreduktion arbejdsgiveren kræver mod at stille fri bil 

til rådighed, hvor stor skattebesparelsen bliver heraf, og hvor meget det tilsvarende vil koste 

medarbejderen at køre i egen bil.  

Det er som tommelfingerregel først en fordel at modtage fri bil når den private kørsel er væsentlig 

større end den erhvervsmæssige, idet det påvirker udgiften på bilen i form af kørselsgodtgørelse, 

brændstofsudgifter mm.. Dette bliver uddybet i afsnit 6.9. 

  

3.4.5 Firmabørnepasning i bruttolønsordning 

En medarbejder har mulighed for at indgå en aftale med sin arbejdsgiver om, at deltage i 

finansieringen af goder, herunder børnepasning, ved en reduktion af sin kontante 

løn. 

At selve aftalen om en privat børnepasning kan indgå i en fleksibel lønpakke, 
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Ændrer dog ikke ved, at medarbejderen stadig skal beskattes af børnepasningen10.  

Som tidligere nævnt er det umiddelbart kun fordelagtig at et personalegode indgår i en 

bruttolønsordning hvis det beskattes med en værdi som er under markedsværdien eller til en på 

forhånd fastsat skatteværdi som selvfølgelig også er under markedsværdien. Børnepasning beskattes 

med markedsværdien, og det vil derfor som udgangspunkt ikke være en fordel at tilbyde 

personalegodet via en bruttolønsordning. En anden mulighed som kunne være mere fordelagtig for 

medarbejderen er at medarbejderen selv betaler for det pågældende personalegode mod et træk i 

nettolønnen. Denne mulighed er selvfølgelig kun fordelagtig hvis arbejdsgiveren kan anskaffe det 

pågældende gode billigere end af medarbejderen selv. 

 

3.5 Delkonklusion 

En bruttolønsordning/lønomlægning indebærer, at der mellem en arbejdsgiver og en medarbejder 

indgås en fremadrettet aftale om at medarbejderens bruttoløn nedsættes, mod at til gengæld få stillet 

et personalegode til rådighed til privat benyttelse. Medarbejderens bruttoløn reduceres, enten helt 

eller delvist, med et beløb som er svarende til arbejdsgiverens omkostninger til det pågældende 

personalegode.  

Skattefordelen som en medarbejder kan opnå, afhænger af hvordan det enkelte personalegode 

beskattes. Hvis personalegodet er værdiansat til markedsværdien, opnår medarbejderen ingen 

skattemæssigfordel ved at indgå en bruttolønsordning. En skattefordel opnås kun i de tilfælde, hvor 

personalegodet værdiansættes og beskattes til under markedsværdien, eller i de tilfælde hvor godet 

er helt fritaget for beskatning.  

Bruttotrækordninger er ikke direkte reguleret i lovgivningen, og derfor har en række afgørelser 

medført, at praksis på området er blevet mere klart. Der er en række betingelser som skal være 

opfyldt for at skattemyndighederne ikke tilsidesætter en bruttotrækordning og én af de betingelser 

der skal være opfyldt er at der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, om en reel fremadrettet 

nedgang i den kontante løn. Det vil altså sige at aftalen ikke må være bagudrettet, og at et allerede 

erhvervet krav på kontant løn ikke kan konverteres til en naturalieydelse. 

Et andet krav er at aftalen skal kunne indeholdes af en eventuel overenskomst og at den aftalte 

lønreduktion skal løbe over en hel lønperiode. Det pågældende gode skal stilles til rådighed for 

                                                 
 
10 SKM2009.649.SR 
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medarbejderen, imens den økonomiske risiko og alle forpligtelser i forbindelse med ordningen skal 

ligge hos arbejdsgiveren.  

Endelig skal der selvfølgelig være tale om en frivillig aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver, 

og medarbejderen skal have mulighed for at træde ud af ordningen. 

Som udgangspunkt kan alle personalegoder indgå i en bruttolønsordning, så længe betingelserne er 

opfyldt. Rejse- og kørselsgodtgørelse kan dog ikke indgå i en bruttolønsordning, idet der er lovgivet 

særskilt herom. 

    

4. It-beskatning 

Reglerne for beskatning af fri telefon, datakommunikationsforbindelse og computer med tilbehør 

blev 1. januar 2012 ændret og multimedieskatten blev afskaffet. 

I hovedtræk kan de nye regler beskrives således11: 
 
� En medarbejder beskattes af telefon, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren for privat brug.  

Det skattepligtige beløb udgør 2.500 kr. om året (2013) jf. LL § 16, stk. 12. 1. pkt.  

� Stiller en arbejdsgiver en computer til rådighed for en medarbejder til brug for arbejdet, skal den 

private benyttelse heraf ikke beskattes jf. LL § 16, stk. 13. 

� Arbejdsgiverbetalt datakommunikationsforbindelse beskattes ikke, hvis en medarbejder via 

forbindelsen har adgang til arbejdsgiverens netværk jf. LL § 16, stk. 12, 3. pkt. 

 

Ændringen af loven havde til formål at ophæve multimediebeskatningen og genindføre 

beskatningen af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse med udgangspunkt i de 

regler som var gældende før Forårspakke 2.0, og med nye tilpasninger, der er nødvendige for at 

sikre en rimelig beskatning af it-udstyr. Den nye lov skulle skabe muligheder for, at medarbejdere 

igen kan etablere hjemmearbejdspladser og så de kan tage en computer med hjem for at arbejde 

uden at skulle beskattes heraf. Datakommunikationsforbindelser som giver adgang til 

arbejdsgiverens netværk, vil heller ikke udløse beskatning, ligesom arbejdsmobiltelefoner som er 

nødvendige for udførelsen af medarbejderens arbejde, ikke beskattes i samme omfang som hidtil. 

Beskatningen af IT-udstyr ønskedes således ændret med 

                                                 
 
11 Den juridiske vejledning 2013-1, C.A.5.2 
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henblik på at fremme en fleksibel arbejdstilrettelæggelse og sikre en mere rimelig beskatning 

i de tilfælde, hvor de anvendes privat. 

For at sikre, at afskaffelsen af multimediebeskatningen ikke medfører en skærpet beskatning 

for medarbejderen som allerede har indgået en aftale om lønomlægning vedrørende computer 

med tilbehør, gælder der en overgangsregel. Se afsnit 4.4.2 om computere i bruttolønsordninger.  

 

Multimedieskatten, som nu er afskaffet, blev indført i januar 2010, og dette betød at man skulle 

betale multimedieskat på 3.000 kr. hvis man havde multimedier stillet til rådighed af sin 

arbejdsgiver til privat brug. Det var underordnet hvor mange multimedier man havde stillet til 

rådighed, beskatningsgrundlaget på 3.000 kr. var fast så længe man som minimum havde et 

multimedie. 

Med de nye regler som havde virkning fra 1. januar 2012 genindførtes beskatningen af fri telefon, 

datakommunikationsforbindelse og computer med tilbehør med udgangspunkt i de regler som var 

før januar 2012 hvor multimediebeskatningen endnu ikke var indført. En medarbejder som har fri 

telefon eller computer med tilbehør stillet til rådighed til privat brug skal betale skat af 2.500 kr. om 

året. Det samme er gældende hvis medarbejderen har stillet en datakommunikationsforbindelse til 

rådighed til privat brug og medarbejderen ikke har adgang til netværket på arbejdspladsen. Har 

medarbejderen adgang til netværket på arbejdspladsen skal der ikke betales skat af 

datakommunikationsforbindelsen.  

Uanset hvor meget computeren, telefonen og datakommunikationsforbindesen bliver brugt og 

uanset hvor mange af goderne medarbejderen har stillet til rådighed til privat brug skal der betales 

skat af 2.500 kr. om året. Dette skyldes at det er muligheden for at bruge goderne privat 

medarbejderen bliver beskattet af.  

Hvis en medarbejder dog har en arbejdsgiversbetalt computer til brug for arbejdet skal 

medarbejderen ikke betale skat af dette. 

 

Har en medarbejder kun privat rådighed over en telefon, computer eller 

datakommunikationsforbindelse en del af året, skal medarbejderen kun beskattes af et 

forholdsmæssigt beløb svarende til det antal måneder godet er til rådighed for privat benyttelse. 
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4.1 Hvem er omfattet  

Reglerne for beskatning af it-udstyr omfatter personer der som led i et ansættelsesforhold, eller som 

led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, får stillet telefoni, en 

datakommunikationsforbindelse eller en telefon til rådighed iflg. LL § 16 stk. 1 jf. stk. 12, 13 og 14.  

 

4.2 Hvilke goder er omfattet af it-beskatningen 

Der er flere forskellige goder som er omfattet af it-beskatningen. Til at starte med skal et gode 

defineres, i det der er forskellige regler alt efter hvilket gode der er tale om. 

Hovedfunktionen for det enkelte gode afgør hvorledes godes skal defineres. iPhones, PDA’er og 

tilsvarende smartphones defineres som telefoner, hvorimod iPads, Galaxy Tab og Folio 100 

defineres som computere, idet deres hovedfunktion ikke er telefoni.  

� Fri telefon kan både være når en arbejdsgiver helt eller op til et bestemt beløb betaler eller 

refunderer telefonudgifter eller en procentdel af dem og når telefonen er oprettet i 

arbejdsgivers navn, se afsnit 5.2.1.  

� Computer med tilbehør skal forstås som computere med sædvanligt tilbehør, se afsnit 5.2.2. 

� Datakommunikationsforbindelse omfatter bl.a. adgang til og brug af internet, se afsnit 5.2.3. 

4.2.1 Fri telefon 

Det er som tidligere nævnt hovedfunktionen for det enkelte gode der afgør hvorledes godes skal 

defineres. En mobiltelefon der kan gå på internettet, følger derfor stadig reglerne for en telefon da 

hovedfunktionen er telefoni og internetadgangen må anses for at være en bi funktion. 

Ved en telefon forstås12: 

� En almindelig fastnettelefon eller en mobiltelefon 

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

tidsregistreringsfunktion, fx PDA’er og smartphones 

� Selve telefonapparatet, oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter ved telefonen 

� Sædvanlige telefonserviceydelser, fx telefonvækning, telefonsvarefunktion, vis nummer-

funktion og andre sædvanlige ydelser, der er en del af abonnementet. Sædvanlige 

                                                 
 
12 SKAT: sådan defineres fri telefon, computer og internetforbindelse 
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telefonserviceydelser er et fleksibelt begreb, som ændrer sig i takt med tidens standarder og 

udvikling på området. 

 

Fri telefon kan både være når en arbejdsgiver helt eller op til et bestemt beløb betaler eller 

refunderer telefonudgifter eller en procentdel af dem og når telefonen er oprettet i arbejdsgivers 

navn. Hvis en medarbejder har fri telefon er den skattemæssige værdi 2.500 kr. årligt uanset hvad 

arbejdsgiverens faktiske udgifter til telefonen er. Der er ikke længere muligt at trække udgifter til 

egne telefoner fra i den skattepligtige værdi af fri telefon. Denne modregningsregel er ikke blevet 

genindført, da man kan sige at det ikke er hensigtsmæssigt at en medarbejder kan trække fx sine 

børns telefonudgifter fra i den skattepligtige værdi af fri telefon13.  

Samtidigt vil sådan en modregningsadgang være i modstrid med målet om en simpel 

selvangivelsesproces, hvor beskatningen af medarbejderen primært bliver baseret på indberetning 

fra arbejdsgiveren. En medarbejder kan derfor heller ikke fratrække eventuelle betalinger til 

arbejdsgiveren for rådigheden over en telefon. 

 

Der er grænser for omfanget af telefoner som en medarbejder kan få stillet til rådighed til privat 

benyttelse, men i visse tilfælde kan en medarbejder få stillet flere telefoner til rådighed uden at den 

skattepligtige værdi overstiger 2.500 kr. om året. Dog kræver dette at der er et konkret 

arbejdsmæssigt behov for at medarbejderen har mere end én telefon stillet til rådighed. Det kan fx 

være at den ene telefon har en begrænset anvendelsesmulighed. 

Hvis ovenstående betingelse ikke er overholdt og at der dermed ikke er en reel arbejdsmæssig 

begrundelse for at der stilles yderligere telefoner til privat rådighed, eller at godet er stillet direkte 

til rådighed for øvrige personer i husstanden, skal medarbejderen beskattes af udgifterne vedrørende 

sådanne yderligere telefoner efter de almindelige regler i LL § 16, stk. 1. hvilket svare til at 

medarbejderen skal beskattes af markedslejen af en tilsvarende telefon i en tilsvarende periode. 

  

Hvis to ægtefæller begge har fri telefon stillet til rådighed af deres arbejdsgivere, kan der opnås 

ægtefællerabat. Dette betyder at beskatningen af fri telefon reduceres med 25 % for begge 

ægtefæller, det skattepligtige beløb reduceres således fra 2.500 kr. til 1.875 kr. årligt jf. LL § 16, 

                                                 
 
13 SKM2012.208.SR 



 
Beskatning af personalegoder 2013 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
Copenhagen Business School, HD(R)   Side 32 af 81 
 
 

stk. 12, 4. pkt.  Det er dog en betingelse at ægtefællerne tilsammen inden ægtefællerabatten 

beskattes af frit telefon med minimum 3.300 kr. årligt. Det vil sige, at ægtefællerne indenfor et 

indkomstår tilsammen skal beskattes af goderne i mindst 16 måneder. Ægtefællerne kan 

eksempelvis være beskattet af goderne i hver 8 måneder i indkomståret eller den ene ægtefælle i 

eksempelvis 12 måneder og den anden ægtefælle i 4 måneder. Denne betingelse er indsat for at det 

undgås, at der kan spekuleres i, at den ene ægtefælle kun har fri telefon eller 

datakommunikationsforbindelse til privat rådighed i én måned, for at den 

anden ægtefælle som har fri telefon eller datakommunikationsforbindelse til privat rådighed 

hele året, kan opnå nedsættelsen på de 25 %. En anden betingelse er at de er samlevende ved årets 

udgang. Gifter et ægtepar sig i løbet af et indkomstår og er samlevende ved 

indkomstårets udgang, opnår de ægtefællerabatten for hele indkomståret. Dette gælder uanset 

hvornår de gifter sig i løbet af året.    

Det er kun ægtefæller som kan opnå nedsættelse af den skattepligtige værdi af fri telefon og 

herunder datakommunikationsforbindelse. Ugifte samboende har altså ikke mulighed for at opnå 

nedsættelsen. Et registreret partnerskab ligestilles med ægteskab, og derfor gør ægtefællerabatten 

sig også gældende for registrerede partnere. 

For de medarbejdere der omfattes af den reducerede beskatning pga. deres ægtefælle, kan selve 

rabatten på de 625 kr. først gives i forbindelse med årsopgørelsen. En arbejdsgiver har ikke de 

fornødne oplysninger om en medarbejders ægtefælle, og derfor kan de ikke modregne rabatten. 

Derfor skal begge arbejdsgivere indeholde A-skat og AM-bidrag af det fulde beløb og indberette 

dette til SKAT. På de måde bliver medarbejderen i løbet af indkomståret foreløbigt beskattet af det 

fulde beløb. I forbindelse med udarbejdelsen af årsopgørelsen sikrer SKAT således at 

medarbejderen får nedsættelsen. 

En række eksempler på ydelser, som ikke er omfattet af beskatningen af fri telefon, kunne være: 

� Ydelser der ikke er en sædvanlig telefonservice, fx indsamlingsbidrag som opkræves over 

telefonregningen. 

� Tilskud til telefon, hvorefter arbejdsgiveren til dækning af telefonudgifter yder et fast 

månedligt beløb, uanset om den skattepligtige medarbejder afholder udgifterne eller ej. 

Tilskud til telefon medregnes fuld ud til medarbejderens skattepligtige indkomst jf. LL § 16, 

stk. 1. 
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� Hvis en arbejdsgiver dækker en medarbejders udgifter som udlæg efter regning. 

� Hvis en arbejdsgiver godtgør udgifter til indkøb af et telefonapparat, som medarbejderen er 

ejer af. 

 

Hvis en telefon som er stillet til rådighed af arbejdsgiveren skal overdrages til medarbejderen til eje 

er medarbejderen skattepligtig af godets markedspris jf. LL § 16, stk. 3.  

Hvis medarbejderen dog køber telefonen til godets markedspris på overdragelsestidspunktet, har 

salget derimod ingen skattemæssige konsekvenser for medarbejderen.   

Beholder en medarbejder fx en telefon fra en arbejdsgiver, fordi arbejdsgiveren 

anskaffer sig nyt udstyr, vil det udløse almindelig beskatning for medarbejderen, hvilket er 

beskatning til markedsværdien på overdragelsestidspunktet. 

4.2.1.1 Arbejdsmobiltelefon  

Den private rådighed af telefon kan afkræftes for medarbejdere der på baggrund af et 

arbejdsmæssigt behov er nødsaget til at tage telefonen med hjem. Hvis man har en såkaldt 

”arbejdsmobiltelefon” hvor mobiltelefonen principielt ikke er til rådighed for privat brug, skal 

medarbejderen ikke beskattes af fri telefon. Der er dog et par krav som skal være opfyldt for at 

denne skattefrihed kan træde i kraft: 

� Der skal indgås en tro- og loveerklæring mellem arbejdsgiver og medarbejder om at 

mobiltelefonen ikke må benyttes til privat brug 

� Arbejdsgiver skal kontrollere at aftalen overholdes. Kontrolforpligtelserne er dog lempet 

væsentligt i forhold til de dokumentations- og kontrolforpligtelser der fulgte af reglerne om 

multimedieskat. Som udgangspunkt skal arbejdsgiver kun foretage en overordnet kontrol af, 

at medarbejderen overholder den indgåede tro- og loveerklæring. Hvis fx arbejdsgiver 

konstatere væsentlige afvigelser fra det sædvanlige arbejdsmønster uden der er en decideret 

arbejdsmæssig grund, eller hvis medarbejderen har anvendt indholdstakserede sms’er, skal 

arbejdsgiveren foretage en nærmere kontrol af, om mobiltelefonen er blevet benyttet til 

private formål.    

 

Hvis der blot er foretaget et par enkelte private opkald af bagatelagtigt karakter udløser dette ikke 

beskatning af fri telefon for medarbejderen og private sms’er udløser heller ikke beskatning. 
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Enkeltstående private opkald vil altså ikke udløse beskatning. Det afgørende er udelukkende at 

medarbejderen ikke anvender arbejdsmobiltelefonen på en sådan måde, at den går ind og erstatter 

en privat telefon. Der påhviler som tidligere nævnt arbejdsgiveren at føre en kontrol af at dette 

bliver overholdt. 

I en sag har Skatterådet bekræftet, at medarbejdere ikke skal beskattes af fri telefon, hvis en 

arbejdsmobiltelefon i form af smartphones medtages på bopælen og anvendes til lagring af private 

billeder og download af private APP´s. En eventuel beskatning af de omhandlede smartphones og 

den tilknyttede datakommunikationsforbindelse, skal afgøres efter regler og praksis for beskatning 

af fri telefon. De omhandlede smartphones i denne sag opfyldte betingelserne for at de blev anset 

som værende arbejdsmobiltelefoner og medarbejderne skulle ikke beskattes. Skatterådet fandt at det 

ved afgørelsen af om der foreligger en skattefri arbejdsmobiltelefon, i form af en smartphone, kun 

er relevant at vurderer om der er tale om enkeltstående privat opkald via telefoni. Det vil altså sige, 

at anvendelsen af datakommunikationsforbindelsen via en smartphone fx til download og brug af 

APP´s til private formål, ikke skal tages med i vurderingen, om en smartphone skal beskattes som 

en fri telefon14. 

 

Kravene der skal være opfyldt, for at der er tale om en skattefri arbejdsmobiltelefon er lempet i 

forhold til de tidligere gældende regler om multimediebeskatning. Det betyder altså ikke længere 

noget at en medarbejder foretager enkelte private opkald fra en arbejdsmobiltelefon. 

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

multimediebeskatning, hvor kravene til arbejdsgiverens kontrol af brugen af en arbejdsmobiltelefon 

som sagt var en del strengere, og arbejdsmobiltelefoner ikke måtte bruges til enkeltstående private 

opkald. Disse sager illustrerer imidlertid også arbejdsmobilundtagelsen efter de fra 2012 gældende 

regler om beskatning af fri telefon: 

Skatterådet fandt i en sag, at en medarbejder kunne undgå multimediebeskatning af en mobil 

vagttelefon, da det var nødvendigt for arbejdet, at denne medarbejder kunne tage telefonen med 

hjem. Medarbejderne skulle derfor underskrive en tro og love erklæring om at telefonen kun blev 

benyttet erhvervsmæssigt, og arbejdsgiveren skulle selvfølgelig føre kontrol af dette15.  

                                                 
 
14 SKM2012.277.SR 
15 SKM2010.117.SR  
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I en anden sag om arbejdsmobiltelefoner som blev taget med hjem fra arbejde, her også hvor det var 

nødvendigt for arbejdet, har Skatterådet fundet at formodningen for privat rådighed kunne afkræftes 

ved en tro og love erklæring om at telefonen ikke måtte benyttes privat, og hvis arbejdsgiveren førte 

kontrol med dette16.  

4.2.2 Fri computer med tilbehør  

En arbejdsgiver kan skattefrit stille en computer inklusiv tilbehør til rådighed til brug for arbejdet, 

også selvom medarbejderen tager computeren med hjem for at arbejde jf. LL § 16, stk. 1 og 13. 

En computer med tilbehør omfatter en computer med det sædvanlige tilbehør, hvilket vil sige 

almindeligt forekommende tilbehør til en computer, det kunne fx være en computerskærm, et 

softwareprogram eller en printer. Det er et meget fleksibelt begreb og det ændre sig i takt med 

tidens standarder og udvikling på området. Afgrænsningen af om det er sædvanligt tilbehør skal dog 

fortsat følge den praksis som var gældende for multimedieskatten.   

 

I en konkret sag har Skatterådet fundet, at et pdf-konverteringsprogram, som er et program der 

muliggør opsætning af grafiske virkemidler mv. og et billedbehandlingsprogram, der var installeret 

på en medarbejders bærbare pc, var omfattet af begrebet sædvanligt forekommende tilbehør, og der 

skulle derfor ikke ske selvstændig beskatning af programmerne17. 

En række eksempler på goder, som ikke er omfattet af reglerne om skattefrihed af fri computer, 
kunne være: 

� En 50 tommer fladskærm som har indbygget tv-tuner eller en avanceret fotoprinter vil ikke 

blive anset for sædvanligt tilbehør. 

� På baggrund af en gennemgang af udvalget af computerskærme har Skatterådet udtalt, at 

monitor med TV-tuner i størrelserne 32", 37" og 42" tommer ikke er sædvanligt tilbehør til 

en computer. Udover beskatning efter de dagældende regler om multimediebeskatning, 

skulle medarbejderne derfor også beskattes særskilt af værdien af monitoren18. 

                                                 
 
16 SKM2009.683.SR 
17 SKM2010.592.SR 
18 SKM2009.675.SR 
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� Skatterådet har tidligere udtalt, at office-licenser som en medarbejder kunne købe til X antal 

kroner, som følge af en aftale mellem arbejdsgiver og Microsoft, ville være et skattepligtigt 

personalegode, i det officepakken kunne være til brug for en hjemme arbejdscomputer eller 

til en privat computer. Officepakken har altså ikke nogen fast tilknytning til én computer, og 

var derfor ikke omfattet af sædvanligt tilbehør til en computer, der var omfattet af de 

dagældende regler om multimediebeskatning19. 

� Skatterådet fandt på baggrund af tal om udbredelsen ikke, at en harddisk med Blue-Ray-

brænder var sædvanligt tilbehør til en computer20. 

 

Hvis der bliver stillet tilbehør til rådighed for en medarbejder uden computer beskattes dette 

særskilt, med mindre tilbehøret i overvejende grad er stillet til rådighed af hensyn til 

medarbejderens arbejde, og dermed kan komme under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder 

som er på 5.500 kr.  

 

En computer omfatter både bærbare og stationære computere til arbejdsmæssigt brug. Efter praksis 

sidestilles en iPad med en computer.  

Der er begrænsninger for hvor mange computere en arbejdsgiver kan stille til rådighed skattefrit. 

Det er kun computer(e) som en medarbejder må forvente at have et arbejdsmæssigt behov for at 

anvende der er skattefrie. Derfor udløser computere der fortrinsvis stilles til rådighed for en 

medarbejders ægtefælle, børn eller venner en særskilt beskatning for medarbejderen. Denne 

problemstilling er meget aktuel, i det en iPad jo efter praksis sidestilles med en computer, og 

arbejdsgiver derfor ikke uden særskilt arbejdsmæssig og reel begrundelse kan stille både en 

computer og en iPad til rådighed uden at der sker beskatning for medarbejderen.  

Hvis en computer er stillet til rådighed for en medarbejder udelukkende til privat, der er altså ikke 

en reel arbejdsmæssig begrundelse for computeren, så skal medarbejderen beskattes af 

markedslejen af en tilsvarende computer i en tilsvarende periode. 

     

                                                 
 
19 SKM2010.598.SR 
20 SKM2012.24.SR 
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4.2.3 Fri datakommunikationsforbindelse 

En arbejdsgiver kan skattefrit stille internet- og andre datakommunikationsforbindelser til rådighed 

for en medarbejder, hvis dette sker som led i etablering af en hjemmearbejdsplads. Det er dog et 

krav for at opnå denne skattefrihed at medarbejderen via datakommunikationsforbindelsen kan få 

adgang til arbejdsgiverens interne netværk op dermed opnå de samme funktioner og dokumenter 

som på arbejdspladsen. Hvis medarbejderen kun har adgang til arbejdsgiverens hjemmeside og egen 

mailboks er det efter praksis ikke nok, men det er heller ikke et krav at medarbejderen skal have 

adgang til alle funktionaliteter. Det væsentligste er bare at medarbejderen reelt kan arbejde 

hjemmefra via datakommunikationsforbindelsen.  

Skatteministeriet har i forbindelse med ændring af reglerne om multimedieskat udtalt, at adgang via 

datakommunikationsforbindelse til arbejdsgiverens netværk skal forstås i bred forstand21.        

 

Hvis medarbejderen udover at bruge datakommunikationsforbindelsen til at arbejde hjemmefra, 

anvender forbindelsen til IP-telefoni, beskattes medarbejderen ikke af anvendelsen af IP-telefon, på 

trods af at medarbejderen principielt har en telefonlinje til rådighed i hjemmet. En forudsætning for 

dette er at IP-telefoni er en sædvanlig og integreret del af datakommunikationsabonnementet. Er det 

ikke det bliver medarbejderen beskattet af fri telefon med 2.500 kr. årligt. Der sker ikke ekstra 

beskatning hvis medarbejderen i forvejen beskattes af fri telefon. 

 

Datakommunikationsforbindelse omfatter22: 

� En adgang til og brug af internet, fx ISDN- eller ADSL-forbindelse eller andre 

bredbåndsforbindelser 

� Engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen 

� Abonnementsudgifterne til internetadgangen omfatter også sædvanlige ydelser, som er en 

del af abonnementet. Internetabonnementer kan indeholde andre ydelser end 

internetadgang, fx gratis download af musik og tv-kanaler. Hvis sådanne ydelser er en 

integreret del af abonnementet, som ikke kan udskilles og må anses for sædvanlige, er de 

omfattet heraf. Hvad der er ”sædvanlige ydelser”, som er omfattet af 

                                                 
 
21 Personalegoder PWC, Internet-/datakommunikationsforbindelse s. 40 
22 SKAT: Sådan defineres fri telefon, computer og internetforbindelse  
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abonnementsudgifterne til internet, er et fleksibelt begreb, der ændrer sig i takt med tidens 

standarder og udviklingen på området. Indtil nu er fx tv-programpakker, der indgår i en 

pakke med telefon og internet, ikke blevet anset for en sædvanlig ydelse. 

� Internetforbindelse omfatter også mobile bredbåndsforbindelser. 

   

4.3 Indberetningspligt 

Værdien af fri telefon, herunder fri datakommunikationsforbindelse, er 

arbejdsmarkedsbidragspligtigt A-indkomst og det er derfor arbejdsgiveren der har pligt til at trække 

A-skat og AM-bidrag af de 2.500 kr. ud fra medarbejderens løn. Medarbejderen skal ikke selv 

oplyse noget.  

Hvis en medarbejder har flere arbejdsgivere der stiller multimedier til rådighed for privat benyttelse, 

skal alle arbejdsgivere indeholde A-skat og AM, og foretage indberetning til SKAT. Herefter vil 

SKAT i forbindelse med årsopgørelsen sikre, at medarbejderen kun blive beskattet én gang.  

 

4.4 Delkonklusion 

IT-beskatningen omfatter arbejdsgiverbetalt computer, telefon og datakommunikationsforbindelse, 

som stilles til rådighed for en medarbejder til privat benyttelse.  

Efter de nye regler som er trådt i kraft fra 1. januar 2013 er det svært at finde ulemper ved fri 

telefon, computer og datakommunikationsforbindelse.  

En ulempe til fri telefon kan dog være hvis en medarbejder har meget få private udgifter til sin 

telefon. Men før det er en ulempe skal de private udgifter være mindre end beskatningen af DKK 

2.500. Hvis dette er tilfældet bør medarbejderen overveje om det er nødvendigt at have muligheden 

for at medbringe telefonen i privaten, da det er det der udløser selve beskatningen. Fri 

datakommunikationsforbindelse beskattes som tidligere beskrevet ikke, hvis den pågældende 

medarbejder har mulighed for at komme på arbejdsgiverens netværk. Hvis det dog ikke er tilfældet, 

bliver medarbejderen beskattet af DKK 2.500. Det skal dertil nævnes, at der sker en samlet 

beskatning for telefon og datakommunikationsforbindelse, så hvis en medarbejder har rådighed over 

begge dele, bliver vedkommende stadigvæk kun beskattet af DKK 2.500. Det vil altså sige at det er 

endnu svære at finde en ulempe, hvis en medarbejder både har fri telefon og 

datakommunikationsforbindelse, da de private udgifter for de to goder ofte vil være højere end 

beskatningen af de DKK 2.500.  
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Det er igen blevet muligt for en medarbejder at benytte en arbejdscomputer til privat brug, samt at 

medbringe computeren til bopælen uden at det vil udløse en beskatning. Dette skyldes at 

multimediebeskatningen er blevet afskaffet. 

Fordelen ved dette er at det igen er muligt for en medarbejder at etablere en hjemmearbejdsplads, 

og derved øge fleksibiliteten, uden at det skal beskattes. 

 

5. Arbejdsgiver betalte sundhedsordninger 

5.1 Hovedregel for beskatning 

Ved lov nr. 1328 af 28. december 2011 blev reglerne for sundhedsordninger ændret med virkning 

fra 2012. Arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger og sundhedsordninger er nu som hovedregel 

skattepligtige og udløser beskatning for medarbejderen jf. SL § 4. Dette har medført en ændring i 

LL § 30. En medarbejders helbred og sundhedstilstand anses nu som et privat anliggende, også 

selvom helbredet har relevans for medarbejderens arbejdsevne og mødestabilitet.  

Det vil altså sige at behandling af lidelser og skader som er opstået i medarbejderens fritid nu er 

skattepligtige, når arbejdsgiveren betaler præmien. Administrationen af disse behandlingsordninger 

og forsikringer kræver nu en særlig bevågenhed. Det er dog ikke alle former for sundhedstiltag der 

er gjort skattepligtige.  

 

5.2 Undtagelser 

Der findes 5 undtagelser til hovedreglen om skattepligt23: 

� Arbejdsskader og forebyggelse af arbejdsskader 

� Lægefagligt begrundet behandling af misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller 

rygeafvænning 

� Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder, LL § 16, stk. 3, 6. pkt. 

� Personalefritagelsen 

� Bagatelgrænsen for mindre personalegoder, LL § 16, stk. 3, 3. pkt. 

 

På grund af de ovenstående undtagelser er der i praksis en del flere arbejdsgiverbetalte 

sundhedsydelser, som en medarbejder kan modtage skattefrit. Men det er dog vigtigt at holde fast i, 

                                                 
 
23 Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.A.5.15 sundhedsydelser  
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at det som udgangspunkt er, at arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser er skattepligtige for alle 

medarbejdere. Hvis en arbejdsgiverbetalt sundhedsydelse ikke er omfattet af en af ovenstående 

undtagelser, gælder reglen i LL § 16 om beskatning af et arbejdsgiverbetalt gode.  

 

5.2.1 Undtagelse 1, Arbejdsskader og forebyggelse af arbejdsskader 

Statsskattelovens principper siger at arbejdsgiverbetalt behandling eller forebyggelse af 

arbejdsskader er skattefri for medarbejderen. Det er dog en betingelse som skal være opfyldt for at 

skattefriheden træder i kraft og det er at der skal være en konkret arbejdsmæssig begrundelse for, at 

arbejdsgiveren betaler sundhedsudgiften for medarbejderen. Det er nemlig kun arbejdsrelaterede 

sundhedsudgifter, der er omfattet af undtagelsen. 

 

5.2.1.1 Behandling af arbejdsskader/arbejdsrelaterede skader 

Efter gammel skatteretlig praksis kan behandling af skader der opstår i forbindelse med arbejdet 

fortsat blive betalt af arbejdsgiveren, uden at det kommer til at udløse en beskatning for 

medarbejderen. Det samme er gældende for arbejdsgiverens udgifter til forsikringer vedrørende 

behandling af arbejdsrelaterede skader.  

Det er dog et krav at der skal være tale om skader eller lidelser der klart og tydeligt kan føres tilbage 

til arbejdssituationen. Det vil sige at der skal være en årsagssammenhæng mellem arbejdet og den 

skade, medarbejderen får behandlet.  

Dette kan ofte være vanskeligt at afgøre, hvis der er tale om diffuse skader opstået gennem længere 

tids slid eller psykiske problemer, der sagtens kan opstå både på baggrund af private såvel som 

erhvervsmæssige forhold. SKAT vil normalt kræve, at der allerede ved behandlingsforløbets begyn-

delse er taget fagligt kvalificeret stilling til baggrunden for skaden, fx ved en læge. Det er derfor 

ikke tilstrækkeligt at virksomheden og medarbejderen i fællesskab er blevet enige om at 

behandlingsbehovet helt sikkert skyldes arbejdet. 

Under alle omstændigheder er det medarbejderen, som har bevisbyrden for, at der ikke er tale om en 

privatbegrundet lidelse. Det er ikke nok at godtgøre, at det har stor fremadrettet erhvervsmæssig 

skadevirkning, hvis medarbejderen ikke hurtigst muligt bliver arbejdsklar igen.  
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Det er både fysiske og psykiske arbejdsskader der kan være omfattet af skattefriheden efter 

statsskattelovens principper.  

 

5.2.1.2 Eksempel på fysisk arbejdsskade 

En medarbejder får en rygskade ved at løfte en masse tunge genstande på sit arbejde. Den 

arbejdsgiverbetalte behandling af denne rygskade er skattefri for medarbejderen. 

Skaden er en anerkendt arbejdsskade, og derfor er den arbejdsgiverbetalte behandling af skaden 

altid skattefri for medarbejder en. Det er dog ikke et krav Skattemæssigt, at skaden er en anerkendt 

arbejdsskade. Det kunne fx være en arbejdsgiverbetalt behandling af en museskade. Denne kan også 

være skattefri for medarbejderen, selv om museskader ikke er anerkendt som en arbejdsskade. Men 

så kræver det dog at behandlingen efter en konkret vurdering er arbejdsmæssig begrundet. 

 

5.2.1.3 Eksempel på psykisk arbejdsskade 

På en arbejdsplads er der fyringsrunde og arbejdsgiveren tilbyder psykologsamtaler til de 

medarbejdere der mister deres arbejde. Psykologbistanden er her også skattefri for medarbejderne. 

 

5.2.1.4 Forebyggelse af arbejdsskader 

Når der er tale om forebyggelse af en arbejdsskade skal der her også være en konkret arbejdsmæssig 

begrundelse for, at arbejdsgiveren betaler sundhedsudgiften, så det ikke udløser beskatning for 

medarbejderen. Der kan her være endnu sværere at afgøre og afgrænse, hvad der er konkret 

arbejdsmæssigt begrundet når det kommer til forebyggelse af arbejdsskader end det er i forhold til 

behandling af arbejdsskader. 

For at det kan blive skattefrit for medarbejderen skal der være tale om forebyggelse for at undgå 

konkrete arbejdsskader. Her kan der fx være tale om skader på bevægeapparatet, hvis nu der er tale 

om fysisk belastende arbejde, såsom løft, skub osv. Hvis der er tale om sundhedsfremmende 

foranstaltninger som fx styrke- eller løbetræning vil det være skattepligtigt for medarbejderen idet 

der her ikke er tale om dissiderende forebyggelse af arbejdsskader. Dette er også gældende selvom 

man måske vil kunne påstå at sådan en generel træning kan minimere det samlede antal af 

arbejdsskader.  
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Når der er tale om forebyggelse af skader er der efter praksis ikke bestemte krav om sandsynlighed 

for skadens opståen. Det vil sige at en medarbejder der har kontorarbejde og bruger det meste af 

arbejdsdagen foran en computer, skattefrit vil kunne få massage, for at modvirke muskel- og led 

skader. Det er heller ikke et krav for skattefriheden, at medarbejderen tilhører en bestemt 

risikogruppe og dermed er yderligere disponeret for muskel- og led skader.  

Som Skatteministeriet har præciseret, så vil behandling af arbejdsrelateret stress være skattefrit for 

medarbejderen, da det anses for at være forebyggelse af en arbejdsrelateret sygdom, da 

arbejdsrelateret stress kan lede til arbejdsrelateret depression. Hvis arbejdet er den primære årsag til, 

at en medarbejder har stress, så anses man dette for at være arbejdsrelateret24. 

 

5.2.1.5 Massage, fysioterapi m.v. 

Hvis en medarbejder har brug for ydelser som massage, fysioterapi, kinesiologi, kiropraktik og 

akupunktur er dette fortsat skattefrit for medarbejderen, dog kun hvis arbejdsgiveren stiller 

ydelserne til rådighed for medarbejderen med henblik på at forebygge eller helbrede 

arbejdsrelaterede skader. Hvis en sådan behandling derimod stilles til rådighed af hensyn til 

behandlingsbehov opstået af andre årsager end arbejdsrelaterede årsager, vil dette kunne betyde at 

arbejdsgiverbetalingen vil udløse skattepligt for medarbejderen og dermed vil der være 

indberetningspligt for arbejdsgiveren som B-indkomst, dog kun hvis behandlingsforløbet koster 

mere end 1.000 kr.  

Der er ingen krav om, at disse behandlinger skal tilbydes til alle medarbejdere på en arbejdsplads, 

eller at behandlingerne udføres i virksomhedens lokaler.  

Det er fortsat muligt at etablere bruttolønsordninger vedrørende sådanne ydelser. Man skal dog blot 

huske på, at det også her er en betingelse for skattefriheden, at formålet er at forebygge eller 

helbrede arbejdsrelaterede skader. 

 
 

                                                 
 
24 SKM2012.218.SKAT 
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5.2.1.6 Sundhedsforsikringer 

Skatteministeriet har præciseret en række forhold vedrørende beskatningen af sundhedsforsikringer.  

Hvis den arbejdsgiversbetalte sundhedsforsikring udelukkende indeholder ydelser til forebyggelse 

eller behandling af arbejdsrelaterede skader, fremgår det af styresignalet at denne er skattefri for 

medarbejderen efter SL principper.     

Indeholder en forsikring også ydelser, som vedrører privatsfæren er hele beløbet af den 

arbejdsgiverbetalte præmie skattepligtig for medarbejderen på samme måde, som hvis forsikringen 

kun indeholdt ydelser der vedrører privatsfæren. Indeholder en skattepligtig forsikring ydelser som 

er omfattet af LL § 30, er præmien, der kan henføres til denne del skattefri.  

Der er tale om AM-bidragspligtig A-indkomst, hvis betingelserne for skattefrihed ikke er opfyldte, 

dette er selvfølgelig indberetningspligtigt.  

Det er præciseret i SKM2012.2018.SKAT hvornår der skal ske beskatning hvis en 

sundhedsforsikring er skattepligtig. 

Når der er tale om beskatningstidspunktet for en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring er det de 

almindelige regler for beskatning af personalegoder der følges og det vil derfor afhænge af den 

enkelte forsikringstype. Får en medarbejder ret til forsikringsdækning i fx et år, skal medarbejderen 

fra første dag hvor forsikringen dækker, have indeholdt A-skat og AM-bidrag af markedsværdien af 

præmien for et år på dette tidspunkt. Der skal ligeledes ske indberetning af markedsværdien af 

præmien til e-indkomst, dette skal gøres for den lønperiode, hvori forsikringsperioden påbegyndes. 

Hvis en forsikring kun dækker så længe at medarbejderen er ansat i virksomheden, får 

medarbejderen løbende forsikringsydelsen i takt med, at ansættelsesforholdet består. Det vil altså 

sige at der sker en løbende beskatning i de lønperioder, hvori medarbejderen er dækket af 

forsikringen. 

 

5.2.1.7 Hvem er omfattet af LL § 30 om skattefrie sundhedsydelser? 

Almindelige medarbejdere er omfattet af reglerne jf. LL § 30, stk. 3. Som udgangspunkt skal 

ordningen omfatte samtlige medarbejdere i en virksomhed, men det tillades dog, at arbejdsgiveren 

afgrænser visse medarbejdere efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer. 
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Hvis en medarbejder er medlem af en pensionskasse eller en fagforening, anses ydelserne, til 

rygeafvænning, behandling af medicin, alkohol eller andre rusmidler for omfattet af ordningen, og 

er dermed skattefrie for medlemmerne, jf. LL § 30, stk. 6.  

Skattefriheden er betinget af, at tilbuddet gælder for alle medlemmer og at det er led i den generelle 

Personalepolitik. 

Det har ingen betydning om medarbejderen er omfattet gennem både arbejdspladsen og en 

pensionskasse eller forsikringsselskab ved opnåelse af skattefrihed, men det er dog et krav for at 

opnå skattefrihed, at arbejdsgiveren, pensionskassen eller forsikringsselskabet deler alle 

behandlingsudgifterne. 

  

5.2.1.8 Betingelser for opnåelse af skattefrihed efter LL § 30 

En generel betingelse for at opnå skattefrihed af ydelser, der knytter sig til LL § 30, er at selve 

udgiften skal afholdes som et led i arbejdsgivers generelle personalepolitik for alle virksomhedens 

medarbejdere. Det er fuldstændig underordnet, hvorvidt om alle medarbejdere rent faktisk benytter 

sig af ordningen. Hvis en virksomhed tegner en forsikring, der dækker alle medarbejdere evt. med 

særlige regler fordelt efter anciennitet og antal arbejdstimer, vil det klart fremgå af policen, 

hvorledes de enkelte medarbejdere er omfattet.  

 

5.2.2 Undtagelse 2, lægefagligt begrundet behandling 

Der er under visse betingelser skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ydelser til behandling af en 

medarbejders misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller rygeafvænning jf. LL 

§ 30. 

I forbindelse med ovenstående behandlinger er medicinudgifter skattefri i op til seks måneder, 

gældende fra første behandlingsdag jf. LL § 30, stk. 2. 

En medarbejders behandling af misbrug af medicin, alkohol, andre rusmiddel eller rygeafvænning 

er skattefri for medarbejderen uanset om arbejdsgiveren betaler regningen direkte til 

behandlingsstedet eller efterfølgende refunderer udgifterne til medarbejderen som selv har betalt for 

ydelsen. 

Det er også en mulighed at arbejdsgiveren finansiere behandlingen ved at tegne en forsikring eller 

refundere medarbejderens udgifter til en tilsvarende forsikring, som medarbejderen selv har tegnet. 
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Indeholder en forsikring dog andre sundhedsydelser, der i sig selv ville være skattepligtige for 

medarbejderen, vil det kun være den del af præmien der kan henføres til ydelser omfattet af LL § 

30 der vil være skattefri for medarbejderen. 

En anden mulighed kunne være at arbejdsgiveren yder medarbejderen et helt eller delvist rentefrit 

lån som så kan bruges til at betale behandlingen med.  

 

5.2.2.1 Misbrugsbehandling 

Hvis en medarbejder skal i behandling for misbrug af alkohol, medicin og andre rusmidler er dette 

fortsat skattefri. Hvis arbejdsgiveren tilbyder behandlingen som et led i personalepolitikken, og hvis 

behandlingen er lægeordineret, vil der skattefrit kunne modtages misbrugsbehandling i en periode 

helt op til seks måneder. 

 

5.2.2.2 Rygeafvænning 

De ydelser en arbejdsgiver betaler med henblik på en medarbejders rygeafvænning er skattefrie 

ydelser. Det kunne fx være udgifter til: 

� Rygeafvænningskursus 

� terapi og rådgivning 

� farmakologiske hjælpemidler som fx nikotinplastre, nikotintyggegummi eller en inhalator. 

Arbejdsgiverbetalt rygeafvænning skal være et led i virksomhedens generelle personalepolitik for 

alle virksomhedens medarbejdere. En arbejdsgiver kan dog vælge at begrænse det efter generelle 

Kriterier, såsom anciennitet og antal arbejdstimer jf. LL § 30, stk. 3.. Der behøver ikke at foreligge 

en lægehenvisning, lægeerklæring eller lignende for at medarbejderen kan modtage ydelsen 

skattefrit. 

 

5.2.2.3 Medicinudgifter 

Efter LL § 30, stk. 1. er arbejdsgiverbetalte medicinudgifter skattefrie i op til seks måneder fra 

første behandlingsdag, dog kun hvis medicinen er knyttet til en behandling som er skattefri efter LL 

§ 30, stk. 1.   

Dog hvis medicinen bliver givet under indlæggelse på et hospital, klinik eller lignende kan den 
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være skattefri for medarbejderen, selvom der er gået mere end seks måneder fra den første 

behandlingsdag.  

Hvis en arbejdsgiver tegner en forsikring eller yder et lån til at dække medarbejderen udgift af 

medicin, gælder den samme tidsbegrænsning på de seks måneder.  

 

5.2.3 Undtagelse 3, Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder 

Sundhedsydelser er for det meste et privat anliggende, og da bagatelgrænsen for 

arbejdsrelaterede personalegoder kun omfatter goder der i overvejende grad er 

erhvervsmæssige, omfatter denne bagatelgrænsen som udgangspunkt ikke sundhedsydelser. 

Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder kan dog i få tilfælde være relevant i forhold til 

sundhedsydelser. Fx er vaccination af nøglemedarbejdere omfattet af bagatelgrænsen.  

 

5.2.3.1 Vaccination 

Vaccination af en nøglemedarbejder er som sagt omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede 

Personalegoder. En nøglemedarbejder er en der vanskeligt kan undværes i en kommende 

spidsbelastningsperiode. Det er her en konkret individuel vurdering, om en medarbejder anses som 

en nøglemedarbejder. 

Vaccination kan ligeledes være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder eller af 

personaleplejefritagelsen. 

 

5.2.4 Undtagelse 4, personalefritagelsen 

Goder som kun er til rådighed på arbejdspladsen som led i almindelig personalepleje og som er 

uden væsentlig økonomisk værdi er skattefri for medarbejderen ifølge personalefritagelsen.  

Det er blevet fastlagt gennem praksis hvilke sundhedsydelser der er omfattet af 

personaleplejefritagelsen. I enkelte tilfælde er sundhedsundersøgelser og vaccinationer omfattet af 

personaleplejefritagelsen. 
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5.2.4.1 Sundhedstjek 

En arbejdsgiver kan skattefrit tilbyde sine medarbejdere et sundhedstjek hvis der er interesse for at 

vide hvad medarbejderens sundhedstilstand er. 

Sundhedstjek anses efter skatteretlig praksis for omfattet af personaleplejereglerne, og derfor er det 

nødvendigt at sundhedstjekket foretages på arbejdspladsen og at det tilbydes til alle relevante 

medarbejdere. Omkostning for sundhedstjekket må ikke overstige 1.500 kr. pr. medarbejder.  

Et sundhedstjek er omfattet af personaleplejefritagelsen og dermed skattefri for medarbejderen, hvis 

den25 

� er et led i den generelle personalepleje 

� ikke har nogen væsentlig økonomisk værdi 

� foregår på arbejdspladsen og 

� ikke er så omfattende, at der reelt er tale om en helbredsundersøgelse. 

 

En rigtig helbredsundersøgelse eller en lægelig behandling er derimod ikke omfattet af 

personaleplejefritagelsen. 

 

Der blev for første gang statueret skattefrihed for et sundhedstjek i SKM2004.371.LR.  

Der var tale om en overordnet generel undersøgelse af en virksomheds personale, og det var ikke en 

egentlig helbredsundersøgelse eller en lægelig behandling medarbejderne gennemgik. 

Medarbejderne fik udelukkende målt deres kolesterol, blodtryk, blodsukker, højde og vægt og de 

besvarede en række spørgsmål med det formål at få klarlagt eventuelle helbredsrisici. 

Undersøgelsen havde altså karakter af en visitation og var dermed skattefri for medarbejderne. Hvis 

det nu havde vist sig at der havde været behov for yderligere undersøgelser eller egentligt 

behandling, ville medarbejderen været blevet henvist til egen læge. 

Selve sundhedstjekket foregik på arbejdsgivers foranledning og i arbejdsgivers regi. Det vil altså 

sige at sundhedstjekket foregik på arbejdspladsen og dermed godkendt som et led i den generelle 

personalepleje. Det fremgår derfor af afgørelsen, at et sundhedstjek kan være omfattet af 

personaleplejefritagelsen, hvis undersøgelserne altså ikke er så omfattende, at der er tale om en 

                                                 
 
25 Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.A.5.15.5 
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egentlig helbredsundersøgelse. Denne afgørelse skabte sondringen mellem skattefri sundhedstjek og 

skattepligtige helbredsundersøgelser. 

 

I en anden afgørelse fandt Ligningsrådet, at en måling af lungefunktionen, elektrokardiografi og 

røntgen af lungerne og hjerte ikke gik ind under kategorien skattefrit sundhedstjek, men derimod 

ind under skattepligtig helbredsundersøgelse26. 

 

5.2.4.2 Frugtordninger 

En arbejdsgiver kan skattefrit tilbyde sine medarbejdere frugt på arbejdspladsen som en del af 

personaleplejetiltagene. Der er ikke angivet nogle faste grænser for hvor meget eller hvor lidt frugt 

der må gives, det afgørende er at frugten kun nydes på arbejdspladsen og dermed ikke har karakter 

af egentlig bespisning. 

 

5.2.5 Undtagelse 5, Bagatelgrænsen for mindre personalegoder 

Sundhedsbehandlinger og sundhedsforsikringer for medarbejdere kan ikke være omfattet af 

bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Derimod kan sundhedsydelser, som ikke gives i form af 

en forsikring og som ikke er en decideret behandling, være omfattet af bagatelgrænsen for mindre 

personalegoder. Disse sundhedsydelser beskattes altså kun hvis den samlede 

værdi af disse goder og andre mindre personalegoder fra en eller flere arbejdsgivere overstiger et 

grundbeløb på 1.000 kr. pr. år. 

Overstiger den samlede værdi af personalegoderne beløbsgrænsen på 1.000 kr., bliver 

medarbejderen beskattet af værdien af alle goderne og ikke kun det overskydende jf. LL § 16, stk. 

3, 3. pkt. 

 

5.2.5.1 Fitness 

Efter praksis kan en arbejdsgiver skattefrit tilbyde sine medarbejdere fitnessfaciliteter på arbejds-

pladsen. Det er i den sammenhæng væsentligt, at faciliteterne er til rådighed på arbejdsgiverens 
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egen matrikel. Man kan ikke blot leje sig ind i en ekstern leverandørs lokaler. Det vil legeledes 

udløse skattepligt, hvis arbejdsgiveren direkte eller indirekte betaler tilskud til medlemskabet af 

fitnesscentret, sportsklubben eller lignende for medarbejderne. Dette er også gældende selv om der 

ud fra et arbejdsgiversynspunkt kan være god økonomi i at have sunde medarbejdere. 

 

5.3 Indberetningspligt 

En arbejdsgiver har en række forpligtelser når der er tale om en skattepligtig behandlingsordning. 

Dette gælder indberetning og indeholdelse af skat, der nødvendiggør en nærmere stillingtagen til 

den skattemæssige behandling. 

Er en sundhedsydelsen ikke skattefri for medarbejderen, har arbejdsgiveren pligt til at indberette 

værdien af denne ydelse. 

 

5.4 Delkonklusion 

Idet reglerne for skattefrihed af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger er ændret, er der nu tale om 

et personalegode af økonomisk værdi, såfremt arbejdsgiveren eksempelvis betaler en operation på 

et privathospital, som medarbejderen selv ville have fået betalt af det offentlige, når det var 

vedkommendes tur på ventelisten. Det vil sige at der skal ske beskatning i henhold til SL § 4 af 

medarbejderens samlede årsindtægter, uanset om indtægterne består af penge eller formuegoder af 

pengeværdi. Det er nemlig en forudsætning for beskatning i henhold til SL § 4, at der er tilflydt 

medarbejderen et gode af økonomisk værdi.  

Det er arbejdsgiverens pligt at indeholde AM-bidrag og A-skat af værdien.  

Værdiansættelsen sker efter hovedreglen i LL § 16, som siger at værdien fastsættes til den værdi 

som det måtte antages at koste medarbejderen at erhverve i almindelig fri handel.  

Det vil altså sige at når det kommer til sundhedsforsikringer, så bliver medarbejderen skattepligtig 

af den præmie, som arbejdsgiveren betaler, men ikke af de efterfølgende behandlinger som 

forsikringsselskabet afholder udgifter til. Dermed bliver medarbejderen beskattet af værdien af den 

arbejdsgiverbetalte forsikringspræmie på det tidspunkt, udgiften afholdes af arbejdsgiver.  

Det betyder at en medarbejder beskattes af hele den samlede udgift, som arbejdsgiveren har ved en 

sundhedsbehandling, såfremt betingelserne for skattefrihed ikke er opfyldt. Dette er til trods for, at 

det offentlige rent faktisk har haft en besparelse i form af en frigjort plads på ventelisten, og en 

besparelse på hvad udgiften til operationen måtte have kostet i det offentlige.  
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De ændrede regler for beskatning af arbejdsgiversbetalte sundhedsordninger er alt andet lige blevet 

en væsentlig ulempe for medarbejderen og det kan diskuteres om den nye lovændrings hensigt på at 

skabe ligevægt i sundhedsvæsnet i stedet tilsigter yderligere inddragelse af skattekroner for den 

enkelte medarbejder. 

Om en skattepligtig sundhedsudgift kan betale sig, afhænger selvfølgelig af den enkelte 

medarbejders situation, idet det ikke kun er økonomiske forhold der bør medtages i medarbejderens 

overvejninger. Andre relevante overvejelser kunne være ventetider og medarbejderens lidelse. Hvis 

en medarbejder vælger at modtage et personalegode vil det give næsten det samme skattemæssige 

resultat om medarbejderen får ordningen tegnet som bruttolønsordning eller kontanter, idet goder 

som sundhedsordninger beskattes til markedsværdi og medarbejderen derfor kun sparer AM-

bidraget. 

6. Firmabil 

Det kræver grundige analyser og overvejelser når en medarbejder overvejer valg af bilordning. Det 

store spørgsmål for de fleste medarbejdere er selvfølgelig om der er en fordel ved at have en 

firmabil til rådighed, eller om det bedre kan betale sig at have sin egen bil hvor muligheden er for 

refusion af erhvervsmæssigt kørsel. Hvilken løsning der er den mest optimale for en medarbejder 

vil afhænge af flere forskellige faktorer, men det kunne bl.a. være: 

� Hvor stort er omfanget af den private kørsel 

� Hvor stort er omfanget af den erhvervsmæssige kørsel 

� Hvor store er de samlede omkostninger til anskaffelse, afskrivning finansiering og drift af 

bilen. 

I forbindelse med skattereformen 2012 er der indført en skærpet beskatning af fri bil. 

Hvis en arbejdsgiver stiller en firmabil til rådighed for en medarbejder til brug for privat kørsel er 

godet skattepligtig og medarbejderen skal beskattes af værdien af fri firmabil jf. LL § 16 stk. 4. Det 

er her rådigheden der anses for et gode og det er derfor også denne der beskattes og ikke selve 

benyttelsen. Derfor er det underordnet hvor meget bilen reelt bliver benyttet af medarbejderen. 

Beskatning sker med udgangspunkt i firmabilens anskaffelsessum27.        
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Al kørsel mellem medarbejderen hjem og arbejde betragtes som privat kørsel, og derfor kan 

medarbejdere med firmabil ikke få fradrag for befordring. 

 

6.1 Hvem er omfattet 

Det er en forudsætning for beskatning af fri bil at arbejdsgiveren har stillet bilen til rådighed for 

medarbejderen til privat brug. Reglerne gælder først og fremmest for selve medarbejderen, en 

ægtefælles eller samlevers brug af bilen medfører altså ikke yderligere beskatning for husstanden. 

Det er principielt kun medarbejderen der får stillet bilen til rådighed og derfor er det også kun denne 

der bliver beskattet.   

 

6.2 Opgørelse af den skattepligtige værdi 

For at kunne opgøre beskatningsgrundlaget for fri firmabil sondres der mellem, om arbejdsgiver har 

anskaffet bilen højst tre år efter bilens første indregistrering eller ej. 

   

6.2.1 Beskatningsgrundlaget for ny firmabil 

Der er kommet nye regler på dette område som havde virkning fra 1. januar 2013. 

Til og med udgangen af 2012 galt det at der for nye biler og biler som på anskaffelsestidspunktet 

var tre år eller derunder, anvendes nyvognsprisen som beskatningsgrundlag. Dette galt dog kun i det 

indkomstår hvor firmabilen var indregistreret første gang samt de to følgende indkomstår. I det 

fjerde indkomstår og de efterfølgende blev beskatningsgrundlaget nedsat til 75 % af nyvognsprisen, 

men dog ikke til et beløb under 160.000 kr. Det vil altså sige at til og med 2012 blev ejertiden af 

firmabilen beregnet på grundlag af antal indkomstår og ikke på grundlag af antal måneder som 

bliver anvendt efter de nye regler.   

 

De nye regler som havde virkning fra 1. januar 2013 ændre tidspunktet for hvornår 

beskatningsgrundlaget bliver nedsat til 75 % af nyvognsprisen. Hvor det tidligere var 3 indkomstår, 

er det nu 36 måneder. Det vil sige at en firmabil der bliver indregistreret i november 2010 derfor 

ikke som tidligere vil få nedsat beskatningsgrundlaget til 75 % af nyvognsprisen med virkning fra 

januar 2013, men først med virkning fra november 2013. Dermed skal ejertiden af firmabilen også 

beregnes på grundlag af antal måneder og ikke længere som indkomstår. 
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Den skattemæssige værdi af fri firmabil beregnes som 25 % af den del af bilens værdi der ikke 

overstiger 300.000 kr. og 20 % af resten28. Som tidligere nævnt beregnes den skattepligtige værdi 

dog mindst af 160.000 kr., og der er ingen max værdi for beregningen. Den skattepligtige værdi 

forøges herefter med et miljøtillæg som er svarende til firmabilens årlige ejerafgift. Der er her også 

nye regler som trådte i kraft 1. januar 2013.     

Til og med 2012 udgør miljøtillægget den årlige ejerafgift/vægtafgift inkl. tillæg for dieselbiler 

uden partikelfilter, men ekskl. udligningsafgift og privatbenyttelsesafgift. 

Miljøtillægget blev ved vedtagelsen af skattereformen for 2012 forhøjet med 50 %, og derfor fra og 

med 1. januar 2013 udgør miljøtillægget 150 % af den årlige ejerafgift.     

 

For at tydeliggøre ovenstående kommer der her et eksempel. 

En arbejdsgiver har købt en ny firmabil til sin medarbejder d. 1. oktober 2010. Fakturapris for bilen 

er 360.000 kr. Under forudsætningen af at den årlige ejerafgift på bilen er 4.000 kr. udgør den 

skattepligtige værdi af fri bil i årene 2010-2013: 

 

  2011 2012    2013 2013 
  Okt. – dec.      Jan. – sep. Okt. – dec. 
Nyvognspris 360.000 360.000   360.000 360.000 
Nedslag, efter 36 mdr. - -   - -90.000 
Beregningsgrundlag 360.000 360.000    360.000 270.000 
25 % af 300.000 kr. 75.000 75.000   75.000 67.500 
20 % af beløb herover 12.000 12.000   12.000 - 
+ "miljøtillæg" (grøn ejerafgifter = 4.000 kr. ) 4.000 4.000   6.000 6.000 
Skattepligtig værdi pr. år. 91.000 91.000     93.000 73.500 
Skattepligtig værdi pr. måned 7.583 7.583     7.750 6.125 
 

De 91.000 kr. som er den skattepligtige værdi i 2011 og 2012 udregnes således: 25 % af de 300.000 

kr. og 20 % af de 60.000 kr. og til sidst skal ejerafgiften lægges til og i dette eksempel forudsætter 

vi at den årlige ejerafgift er 4.000 kr. i 2011 hvor bilen anskaffes. 
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Den skattepligtige værdi i 2013 stiger med 2.000 kr.. Dette skyldes den nye regel om at 

miljøtillægges stiger med 50 % pr. 1. januar 2013. Miljøtillægget udgør således 150 % af den årlige 

ejerafgift som så bliver til 6.000 kr., og dermed en stigning på 2.000 kr. 

Den skattepligtige værdi i 2014 falder til 73.500 kr.. Det skyldes at ejertiden på firmabilen nu er 36 

måneder og derfor nedsættes beskatningsgrundlaget til 75 % af nyvognsprisen efter de nye regler 

fra d. 1. januar 2013. Så det udregnes således: 360.000 kr. x 75 % = 270.000 kr. som er det nye 

beskatningsgrundlag. Da værdien nu er under de 300.000 kr. skal der beregnes 25 % af hele det 

resterende beløb. 270.000 kr. x 25 % = 67.500 kr.. Til sidst skal den årlige ejerafgift lægges til, 

67.500 kr. + 6.000 kr. = 73.500 kr..          

6.2.1.1 Nyvognsprisen 

Nyvognsprisen svarer til bilens fakturapris inkl. registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger 

og alt normalt tilbehør. Normalt tilbehør er alene registreringspligtigt tilbehør/ekstraudstyr som skal 

medtages i beskatningsgrundlaget. Normalt tilbehør forstås også som tilbehør der forekommer i 

almindelig privat ejede biler. Som udgangspunktet indgår eftermonteret udstyr derfor ikke i 

beskatningsgrundlaget.  

Hvis arbejdsgiver ved køb af firmabilen har modtaget en rabat skal denne ikke tillægges.   

6.2.1.2 Skift af bil 

En medarbejder beskattes med 1/12 af helårsværdien af fri bil, hvis medarbejderen skifter firmabil 

inden for samme kalenderår. Medarbejderen bliver beskattet af fri bil for den dyreste af bilerne for 

den måned hvor skiftet af firmabil sker.  

Hvis en medarbejder har fri bil til rådighed på sit arbejde, og en måned skifter arbejdsplads og også 

får stille fri bil til rådighed der, er det den første arbejdsgiver der skal beskatte medarbejderen af fri 

bil for den pågældende måned. Mod dokumentation fra den tidligere arbejdsplads, kan den nye 

arbejdsgiver derfor også slippe for beskatningen af fri bil i den pågældende måned. Er der dog en 

forskel i opgørelsen af den skattepligtige værdi på de to biler, skal den nye arbejdsgiver fortage 

beskatning af forskellen, hvis den nye bil altså er dyrere.     
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6.2.1.3 Flere biler 

Hvis en medarbejder har flere biler til rådighed for privat kørsel på samme tid, skal medarbejderen 

beskattes af værdien af fri bil for alle de biler der er til rådighed i perioden.  

 

6.2.1.4 Delebil 

Hvis flere medarbejdere, som ikke er fra samme husstand, har privat rådighed over den samme 

firmabil, skal samtlige medarbejdere beskattes fuld ud af den skattepligtige værdi af den fri bil.  

      

6.2.2 Beskatningsgrundlaget for brugt firmabil 

Hvis bilen på anskaffelsestidspunktet er over 3 år gammel anses bilen for at være brugt hvilket har 

en skattemæssig betydning. Når dette er tilfældet anvendes arbejdsgiverens købspris som grundlag 

for beregningen af den skattemæssige værdi af fri bil, og minimum 160.000 kr.. Der skelnes ikke 

mellem normalt tilbehør og ekstra udstyr når der er tale om en brugt bil. Det er blot bilens samlede 

købspris som udgør beregningsgrundlaget. Ved en brugt bil sker der selvfølgelig ikke en 

nedsættelse af beregningsgrundlaget for fri bil i det bilen jo allerede har krydset de 36 måneder. 

Hvis arbejdsgiver vælger at sætte bilen i stand umiddelbart efter købet, skal alle udgifter til 

istandsættelsen lægges oveni beregningsgrundlaget, såfremt der er tale om en forbedring og ikke en 

vedligeholdelse jf. LL § 16 stk. 4, pkt. 6. 

Jf. TfS 1999-32 LSR medregnes løbende vedligeholdelse ikke. Her er der tale om en brugt bil der 

1½ år efter anskaffelsen får skiftet motor. Udgifterne til udskiftningen af motoren skal ikke 

medregnes i beskatningsgrundlaget idet reparationen ikke anses for at være foretaget i forbindelse 

med anskaffelsen af bilen. En afgørende faktor for at vurdere om der er tale om en forbedring eller 

om der er tale om vedligeholdelse er altså også den tidsmæssige sammenhæng imellem anskaffelsen 

og reparationen.           

 

6.2.3 Beskatningsgrundlaget for delvis firmabil 

Hvis en firmabil kun er stillet til rådighed for en medarbejder i nogle perioder af året, medregnes 

der kun et forholdsmæssigt beløb. Den skattepligtige værdi beregnes ud fra det antal måneder, hvor 

medarbejderen har haft bilen helt eller delvist til rådighed. Hvis en firmabil kun har været til 
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rådighed i en bestemt del af måneden fx pga. sygefravær eller udlandsrejser, medregnes værdien af 

fri bil forsat for hele måneden. Hvis der dog er tale om at bilen ikke er til rådighed fra fx midt juni 

til midt juli og perioden overstiger 30 dage, beskattes medarbejderen kun for 11/12 af årsværdien, 

da medarbejderen jo så reelt har været bilfri i en måned. Her skal èn måned forstås som en 

sammenhængende 30 dages periode og altså ikke en kalendermåned.         

 

6.2.4 Beskatningsgrundlaget for leaset firmabil 

Hvis der er tale om at arbejdsgiveren har leaset den bil som stilles til rådighed for medarbejderen, 

beskattes medarbejderen som var bilen købt af arbejdsgiver. Man sætter bilens værdi til 

nyvognsprisen/anskaffelsessummen på leasingstidspunktet, og det samme er gældende her at den 

skattemæssige værdi ansættes som for almindelige biler til minimum 160.000 kr..    

Den nye regel for nedsættelsen af beskatningsgrundlaget efter 36 måneder gælder også for leaset 

biler.  

Når det kommer til beskatningsgrundlaget for beskatning af fri bil for en leaset bil som er mere end 

tre år gammel og importeret fra udlandet er der nogle særlige regler for opgørelsen af 

beregningsgrundlaget. Jeg vil ikke komme yderligere ind på dette da det ikke er relevant for denne 

opgave.  

 

6.2.4.1 Genleasing 

Hvis man genleaser til samme eller ny leasingtager efter 3 år er der tale om et nyt kontraktforhold 

mellem leasinggiver og leasingtager, og dette skal anses som et nyt køb foretaget af arbejdsgiver. 

Dermed skal reglen om reduktion til 75 % af nyvognsprisen ikke anvendes. Ved en genleasing sker 

der ikke noget reel handel med firmabilen og derfor foreligger der ingen fakturapris som vil kunne 

danne grundlagt for det nye beskatningsgrundlag. Derfor vil man i dette tilfælde anvende bilens 

markedsværdi på genleasingstidspunktet. 

 

6.2.4.2 Dele-leasing af firmabil 

Dele-leasing skal forstås således at medarbejderen betaler en leasingafgift for den private benyttelse 

af en firmabil og arbejdsgiveren betaler for den erhvervsmæssige benyttelse af samme bil. Praksis 
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er meget begrænset på dette område, da det er meget få der anvender sig af dele-leasing. Hvis 

medarbejderen selv betaler for den privat brug af firmabilen, har SKAT accepteret at der ikke skal 

ske beskatning af fri bil. Kravene til dele-leasing er bl.a.:29  

� Virksomhed og medarbejder skal indgå separate aftaler leasingselskabet og 

virksomhed/medarbejder imellem 

� Udgifterne fordeles proportionalt mellem parterne 

� Parterne hæfter for egne forpligtelser over for leasingselskabet m.v. 

 

Det skal vurderes i det enkelte tilfælde, om det kan betale sig at anvende reglerne for dele-leasing. 

Men det anbefales dog stærkt at man nøje overholder kravene, da beskatning af fri bil ellers kan 

blive en realitet for medarbejderen. 

 

6.2.5 Egenbetaling 

Den skattepligtige værdi af fri bil reduceres hvis medarbejderen i løbet af indkomståret har betalt 

arbejdsgiveren, med beskattede midler, for at have bilen til rådighed. Den har ingen betydning for 

denne betaling om det er en der sker løbende over året eller om den sker én gang, så længe der 

bliver betalt med beskattede midler bliver den skattepligtige værdi tilsvarende reduceret. Udgifter i 

forbindelse med bilen som medarbejderen selv betaler bliver som udgangspunkt ikke reduceret i 

den skattepligtige værdi. Men betaler medarbejderen selv for nogle ordinære driftsudgifter kan 

medarbejderen selvfølgelig få disse udgifter refunderet af arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiver ikke 

ønsker at refundere disse udgifter, kan de modregnes i den skattepligtige værdi. Der er dog et par 

betingelser som skal være opfyldt for at medarbejderen kan få modregnet sine driftsudgifter som 

egenbetaling og dermed reducere den skattepligtige værdi. Disse betingelser er30: 

� At medarbejderen afleverer de originale kvitteringer til arbejdsgiver, og  

� At arbejdsgiveren bogfører beløbet som en driftsomkostning og samtidig indtægtsfører et 

tilsvarende beløb under firmabilregnskabet som egenbetaling.    

    

                                                 
 
29 Personalegoder PWC, Firmabil s. 28 
30 Deloitte Firmabil/Egen bil s. 8 
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6.3 Rådighed 

Der sker udelukkende beskatning af fri bil, hvis den er til rådighed for privat brug. Hvis en 

medarbejder kun bruger firmabilen erhvervsmæssigt og dermed undgår beskatning, skal 

medarbejderen kunne dokumentere at firmabilen ikke benyttes til private formål. Som minimum 

kræver dette en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder, hvori der står at firmabilen 

ikke bruges til private formål. Kørsel mellem medarbejders hjem og arbejde anses normalt for 

privat kørsel.  

Arbejdsgiveren har pligt til at kontrollere at aftalen overholdes og dette gøre bl.a. ved at tjekke om 

fx benzin udgifter svarer til omfanget af den erhvervsmæssige kørsel.    

 

En medarbejder har mulighed for at undgå at blive beskattet. Det kræver at arbejdsgiver afskære 

medarbejderen fra at kunne råde over bilen, dette kunne fx være ved at medarbejderen aflevere 

firmabilen og bilnøglerne på virksomhedens adresse. Dette kunne være væsentligt for en 

medarbejder der skulle ud og rejse i en længere periode, mindst 30 dage. Den skattemæssige værdi 

bliver forholdsmæssigt nedsat, svarende til det antal måneder (30 dage), hvor firmabilen ikke har 

været til rådighed. Det er dog meget vigtigt at arbejdsgiveren kan dokumenterer at medarbejderen 

ikke har haft bilen til rådighed til privat brug i hele den pågældende periode 

(rådighedsfraskrivelseserklæring).  

 

Hvis en medarbejder tager firmabilen med hjem efter arbejde er der en formodning om at bilen 

anvendes til privat brug. Bedømmelsen omkring Hvis det dog ikke er tilfældet skal der føres en 

kørebog, således det kan dokumenteres at bilen ikke anvendes til privat brug. Her er der dog en 

undtagelse der gælder for medarbejdere med kundeopsøgende arbejde.  

Så derfor hvis en medarbejder gerne vil sikre sig at firmabilen ikke anses som et personalegode er 

det bedste altid at stille firmabilen på virksomhedens adresse uden for arbejdstiden. På den måde er 

der ingen tvivl om at bilen kun anvendes erhvervsmæssigt. 

Hvis en firmabil bruges til private formål, skal medarbejderen altid beskattes af fri bil. Dette gælder 

også selvom der skulle være ført kørebog eller indgået en rådighedsfraskrivelseserklæring med 

arbejdsgiveren.   
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6.4 Driftsudgifter 

Det er arbejdsgiver der står for afholdelsen af driftsmæssige udgifter i forbindelse med brug af 

firmabilen, og dette er uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Disse udgifter falder 

inden for rammerne af den skematiske værdiansættelse efter LL § 16, stk. 4. Der er her tale om 

udgifter til vægtafgift, forsikring, benzin, nødvendige reparationer og vedligeholdelse, herunder 

olie, vask, sprinklervæske mv.. Udgifter til parkering, garage, parkeringsbøder, færgebilletter, 

brobizz, biltog og motorvejsafgifter er dog for medarbejderen egen regning, da de anses for at være 

udgifter af ikke-driftsmæssig karakter. Udgifter der ikke er af driftsmæssige karakter er ikke 

indeholdt i den skattemæssige værdi af firmabil. Hvis en arbejdsgiver betaler udgifter som ikke er af 

driftsmæssig karakter, skal de skattemæssige konsekvenser for medarbejderen bedømmes særskilt.  

 

6.5 Firmabil på gule plader 

Det er ikke afgørende for beskatningen om firmabilen er registreret på hvide eller gule plader. Det 

afgørende her er også om firmabilen anvendes til private formål. Står firmabilen til rådighed for 

privat brug vil der som udgangspunkt ske beskatning af fri bil. Hvis en medarbejder køre i en 

firmabil på gule plader, hvor virksomheden har taget fradrag for momsen ved anskaffelsen, anses 

medarbejderen ikke for at have en firmabil stillet til rådighed, hvis kørslen altså er lovlig efter 

momsreglerne. Herved forstås erhvervsmæssig kørsel som vedrører virksomhedens momspligtige 

aktivitet. Dette udløser derfor ikke beskatning for medarbejderen.  

Hvis medarbejderen alligevel skulle finde på at køre privat i firmabilen, vil det medføre en 

beskatning af værdi af fri bil, dette er også gældende selvom firmabilen måske kun er blevet 

benyttet privat én gang. 

 

6.5.1 Lovlig kørsel i gulpladebiler 

Der udløses ikke beskatning ved følgende lovlig kørsel i en gulpladebil: 

� 25 gange reglen. Dvs. der køres lejlighedsvis mellem bopælen og det faste arbejdssted i op 

til 25 gange om året, når bilen den efterfølgende dag skal bruges erhvervsmæssigt, eller hvis 

bilen medtages på bopælen om aftenen efter, at den udelukkende er blevet brugt 

erhvervsmæssigt og den efterfølgende dag køres direkte fra den sædvanlige bopæl og til 

arbejdspladsen.  
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� Afhentning af mad eller kørsel til spisning, når det foregår i arbejdstiden og når det foregår i 

et vare- og lastmotorkøretøj med tilladt totalvægt på ikke over tre ton, hvor der er fratrukket 

moms ved anskaffelsen. Dette trådte i kraft den 15. april 200831. 

� Afhentning af mad eller kørsel til spisning, når det foregår i arbejdstiden og når det foregår i 

et vare- og lastmotorkøretøj med tilladt totalvægt på over tre ton men ikke over fire ton, 

hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen. Dette trådte i kraft den 13. marts 200932. 

� Lejlighedsvis kørsel mellem medarbejders hjem og arbejde i op til én gang pr. uge, for at 

supplerer værktøj, afhente arbejdssedler, tegninger eller lignende jf. momsloven § 41 stk. 1. 

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

beordre det mundtligt og generelt uden en specifik situation ligger til grundlag.  

 

Hvis medarbejderen dog derimod af egen drift som en privat tjeneste vælger at hente en kollega, vil 

der være tale om privat kørsel og medarbejderen vil blive beskattet efter reglerne om fri bil.   

 

6.5.1 Specialindrettede firmabiler 

Hvis en firmabil er specialindrettet således at den er uegnet til privat kørsel, vil der ikke ske 

beskatning af fri bil jf. LL § 16 stk. 4. Dette skyldes at disse biler, ikke anses for egnede som 

alternativ til en privat bil.    

Det er dog en forudsætning at bilen ikke må bruges, og rent faktisk ikke bliver brugt, til privat 

kørsel i øvrigt. Vurderingen er konkret, se afsnit 7.5.1.2. 

    

 

 

 

 

                                                 
 
31 SKM2008.354.SKAT 
32 SKM2009.177.SKAT 
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6.5.1.1 Beskatning af privat kørsel i specialindrettede firmabiler 

Hvis der dog alligevel bliver kørt privat i den specialindrettede firmabil, skal kørslen beskattes med 

udgangspunkt i LL § 16 stk. 3. 

Der skelnes imellem følgende former for privat kørsel33: 

� Kørsel mellem hjem og arbejdsplads 

� Privat kørsel i tilknytning til en erhvervsmæssig kørsel 

� Privat kørsel i øvrigt 

 

Kørsel i den specialindrettede firmabil anses for at være arbejdsgiverbetalt befordring når der køres 

mellem hjem og arbejde, og derfor selvom der ikke sker beskatning af fri bil, bortfalder 

befordringsfradraget for medarbejderen. I det kørslen mellem hjem og arbejde kun har den 

konsekvens at det almindelige befordringsfradrag ikke kan udnyttes, har 60-dages-reglen i LL § 9 B 

ikke nogen betydning her, i det den ansatte hverken bliver beskattet af sin kørsel mellem hjem og 

arbejde eller kan opnå befordringsfradrag for kørslen.   

 

Hvis der sker anden privat kørsel i en specialindrettet firmabil i tilknytning til den erhvervsmæssige 

kørsel, beskattes kørslen med en kilometertakst som personlig indkomst, dog kun hvis den private 

kørsel overstiger en bundgrænse på 1.000 km om året. For 2013 er satsen 3,82 kr. pr. km. Det er 

uden betydning for beskatningen hvad formålet er med den private kørsel. 

 

Privat kørsel i øvrigt i en specialindrettet firmabil beskattes efter LL § 16 stk. 3 og SKM2011.865 

SKAT. Hvis den private kørsel er over 1.000 km om året, men værdien af den privat kørsel over de 

1.000 km er under bundgrænsen på 5.500 kr. sammenlagt med medarbejderen andre goder, 

beskattes medarbejderen ikke. Hvis medarbejderen dog har brug sin bundgrænse på 5.500 kr. er den 

fulde værdi af kørslen over de 1.000 km skattepligtig34.    

  

                                                 
 
33 Den juridiske vejledning 2013-1, C.A.5.14.1.13 Særlige køretøjer 
34 SKM2002.251 LR 
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6.5.1.2 Vurdering af om der er tale om en specialindrettet firmabil    

Om en firmabil kan betegnes som specialindrettet og dermed er uegnet til privat kørsel, beror på en 

konkret vurdering fra SKAT sammenholdt med praksis på området. Det er bl.a. bilens indretning 

der er med til at afgøre om bilen er uegnet til privat kørsel eller ej35. 

Følgende krav skal være opfyldt ved vurderingen af om der er tale om en specialindrettet firmabil36: 

� Køretøjet må ikke egne sig som alternativ til en privat bil 

� Der skal være et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde 

� Det specialindrettede køretøj skal være nødvendigt for, at brugeren kan udføre sit arbejde. 

 

Som udgangspunkt er det uden betydning hvilket arbejde medarbejderen har, så længe der er behov 

for, at medarbejderen bruger de værktøjer og hjælpemidler der er i køretøjet til at kunne udføre sit 

arbejde. Medarbejder og/eller dens arbejdsgiver kan altså ikke bare montere hylder mv. i firmabilen 

for på den måde at omgås beskatning af fri bil og dermed køre skattefrit til og fra arbejde. Det er et 

krav at der er et erhvervsmæssigt behov for indretningen af firmabilen. 

I SKM2010.753.LSR fandt landsretten ikke en kassevogn for specialindrettet, i det den ikke var 

indrettet med reoler og almindeligt værktøj i en tilstrækkelig grad.   

 

6.5.1.1.1 Autocamper 

Vurderingen af, om en autocamper må anses for uanvendelig til privat kørsel, er konkret37. I en 

konkret sag anså ligningsrådet en autocamper for at være et specielt køretøj som ikke værende 

anvendeligt til privat kørsel38. I en anden sag anså landsretten en autocamper hvor der var hævetag 

og køkkenindretning bagerst i bilen for at være anvendelig til privat kørsel39. Dette er blot et 

eksempel på hvor konkret vurderingen kan være.    

 

 

                                                 
 
35 TfS 1994.667.LR 
36 Den juridiske vejledning 2013-1, C.A.5.14.1.13 Særlige køretøjer  
37 Den juridiske vejledning 2013-1, C.A.5.14.1.13 Særlige køretøjer  
38 TfS 1997, 308 LR 
39 SKM2004.127.LSR 
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6.5.1.1.2 Varebiler og pickup 

Vurderingen af om en varebil og en pickup må anses for uanvendelig til privat kørsel er konkret 

ligesom ved autocampere. Man bliver nød til at vurdere den ud fra den enkelte sag.  

 

6.5.2 Tilkaldevagter 

Hvis en medarbejder har tilkaldevagt fra hjemmet, og derfor tager firmabilen med hjem idet den 

skal bruges i forbindelse med tilkaldene, anses medarbejderen ikke for at have stillet fri bil til 

rådighed. Der er nogle betingelser der skal være opfyldt for at vagtordningen ikke anses for privat 

kørsel40: 

� Kørslen er udtryk for et klart forretningsmæssigt behov 

� Firmabilen er udstyret med værktøj og lignende, som de forekommende reparationer kan 

udføres med 

� Medarbejderen har fået et klart forbud mod at bruge firmabilen privat 

� Der er lavet en vagtplan, og der er rapporteringspligt over udkald mv. 

� Det kan konstateres, hvilken bil der er anvendt til de enkelte vagter 

� Antallet af biler står i rimelig forhold til vagtordningens omfang 

 

For at undgå beskatning er det også en betingelse at rådighedspligten er reel. Medarbejderen skal 

altså have pligt til at møde i rådighedsperioden. Hvis der er udformet en telefonkæde således 

medarbejderen blot kan lade mødepligten overgå til den næste på listen opfylder altså ikke 

rådighedspligten. 

Det er tilstrækkeligt at en medarbejder kun bliver kaldt ud til én adresse som ikke er det faste 

arbejdssted. Så hvis medarbejderen tilkaldes fra hjemmet og til mindste én adresse så er kørsel 

mellem hjem og arbejde ikke privat. Medarbejderen skal dog være pålagt reelle begrænsninger i 

privatlivet i rådighedsperioden. Medarbejderen skal kunne møde udhvilet og ædru i hele 

rådighedsperioden, hvilket altså udelukker vagtordninger af permanent karakter. Så man kan altså 

ikke være på tilkaldevagt året rundt uden for normal arbejdstid41. 

 

                                                 
 
40 Personalegoder PWC, tilkaldevagter s. 28  
41 SKM2006.481.HR 
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Hvis en medarbejder er omfattet af en vagtordning der indebærer at han skal være til rådighed i 24 

timer, kan medarbejderen godt deltage i familiefester og lignende, uden at det anses for at 

firmabilen er benyttet til private formål. Havde det dog været kørsel til almindelige familiebesøg 

eller ugentlig fodboldtræning havde det derimod været privat benyttelse.         

 

6.5.3 Kundeopsøgende aktivitet 

Hvis en medarbejder arbejder med kundeopsøgende arbejde, er kørsel mellem hjem og virksomhed 

ikke privat kørsel, hvis en sådan kørsel højst finder sted én gang om ugen eller i indtil 60 

arbejdsdage inden for de forudgående 12 mdr. jf. LL § 16 stk. 4, 10. pkt. Medarbejdere i sådanne 

erhverv har et kørselsmønster der indebærer befordring til mange forskellige arbejdspladser under 

sådanne vilkår, at det ofte er usandsynligt at der mellem medarbejderen hjem og arbejdsplads køres 

mere end 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 mdr.. Så selv om bilen står på den 

skattepligtiges bopæl efter arbejdstid, formoder man at der i sådanne situationer er tale om at 

kørslen er i overensstemmelse med 60-dages reglen, og at bilen dermed ikke er stillet til rådighed til 

privat benyttelse og at der derfor ikke skal ske beskatning af fri bil.         

Kundeopsøgende arbejde skal have en vis fast karakter over et arbejdsår for at det bliver anerkendt i 

forhold til LL § 16 stk. 4, 10. pkt.  

Der kan i nogle situationer herske tvivl om bilen er stillet til rådighed for privat benyttelse, og dette 

er selvom at medarbejderens kørselsmønster indebærer befordring til mange forskellige 

arbejdspladser. Det kunne fx være en situation hvor en medarbejder har bilen med hjem og hvor der 

i husstanden i forvejen kun er én bil herudover, og hvor det er overvejende sandsynligt at 

medarbejderen anvender bilen privat idet der fx er dårlig dækning med offentlig transport og der er 

flere familiemedlemmer der har behov for at blive transporteret til fritidsaktiviteter. Dette er blot et 

eksempel ud af utallige muligheder.   

Disse tilfælde falder ind under formodningsreglen. Det vil sige at det umiddelbart vil blive antaget 

at der kun køres erhvervsmæssigt. Givet de konkrete omstændigheder, som giver anledning til en 

vis berettiget tvivl, kan SKAT med fremadrettet virkning i op til 12 mdr. påkræve den skattepligtige 
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medarbejder at føre kørselsregnskab således at medarbejderen kan dokumentere at der kun er tale 

om erhvervsmæssigt befordring under overholdelse af 60-dages reglen42.  

 

6.5.3 Køb af dagsbeviser 

Fra og med 1. januar 2013 er det som følge af lov nr. 1353 af 21. december 2012 muligt at køre 

privat i en arbejdsgiverbetalt bil indtil 20 dage pr. kalenderår, hvor der er afløftet moms og ikke 

betalt privatbenyttelsesafgift, uden at skulle beskattes af fri bil43. 

Dette åbner op for at medarbejdere har mulighed for at leje en firmabil til privat benyttelse i op til 

20 dage om året mod at betale en dagsafgift. Kvitteringen for dagsbeviset skal opbevares i bilen den 

pågældende dag man har lejet firmabilen og på forlangende forevises for politiet eller told- og 

skatteforvaltningen. 

Betaler arbejdsgiver for afgifterne skal medarbejderen beskattes af betalingen jf. LL § 16 stk. 1 og 

3.    

 

6.6 Elbil i forsøgsperiode 

Som udgangspunkt er elbiler også omfattet af LL § 16 stk. 4 om beskatning af fri bil. Man skal ved 

beregning af beskatningsgrundlaget for elbiler tillægge værdien af batteriet, også selvom batteriet 

lejes separat af tredjemand, i det skatterådet anser batteriet for at være en integreret del af bilen. I 

finansloven for 2010 er der skabt hjemmel til en midlertidig skattefrihed for privat brug af en elbil i 

en forsøgsperiode på maksimalt seks måneder og som led i en forsøgsordning for elbiler med 

tilskud fra staten. Hjemlen er fornyet i finansloven for 2011, 2012 og 2013 44.  

 

6.7 Befordringsfradrag 

Hvis en arbejdsgiver betaler for medarbejderens private befordring, er der tale om et sparet 

privatforbrug, som selvfølgelig skal beskattes efter reglerne om personalegoder i LL § 16. 

Hvis der er tale om at arbejdsgiveren betaler for befordringen mellem den sædvanlige bopæl og 

                                                 
 
42 SKM2011.397.SR. 
43 Den juridiske vejledning 2013-1 C.A.5.14.1.5 Privat kørsel 
44 Den juridiske vejledning 2013-1 C.A.5.14.1.3 Elbil 
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arbejdsplads, sker beskatningen imidlertid efter reglerne i LL § 9 C, det vil sige ved bortfald af 

fradragsretten. 

Befordring mellem hjem og arbejdsplads betalt af arbejdsgiveren, er et skattepligtigt personalegode 

for medarbejderen. Medarbejderen bliver dog imidlertid kun beskattet heraf, hvis han eller hun 

tager befordringsfradrag jf. LL § 9 C, stk. 7. 

Hvis medarbejderen dog ikke tager fradrag, sker der ikke beskatning af den fri befordring.  

Undlader medarbejderen at foretage fradrag for befordring efter LL § 9 C, beskattes den fri 

befordring i realiteten ved bortfald af fradragsretten. 

Her er der tale om al befordring, der kan fradrages efter LL § 9 C, og dermed omfatter beskatningen 

arbejdsgiverbetalt befordring45 

� mellem hjem og arbejdsplads 

� mellem arbejdspladser 

� inden for samme arbejdsplads. 

 

Selvom fri firmabil udløser beskatning efter reglerne om fri firmabil i LL § 16, stk. 4, skal 

der ske beskatning efter LL § 9 C, stk. 7, hvis der altså tages fradrag for befordring mellem hjem og 

arbejde. Derfor vil det ikke være klogt af medarbejderen, at foretage befordringen, da der derved 

opnås en ugunstig og højere skattemæssig værdi end fradraget.  

 

Hvis arbejdsgiveren giver en kontant kørselsgodtgørelse til en medarbejder til at dække kørsel 

mellem hjem og arbejdsplads er dette skattepligtigt, fordi der her er tale om ikke-erhvervsmæssig 

kørsel. 

Der kan udelukkende udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til at dække erhvervsmæssig kørsel. 

Befordring mellem den sædvanlige bopæl og arbejdsplads gælder dog som erhvervsmæssig kørsel i 

indtil 60 dage inden for de forudgående 12 måneder jf. LL § 9 B, stk. 1, litra a.  

 

Arbejdsgiverbetalt befordring kan fx være fri bil, frikort eller frirejse, herunder fri 

flyrejse, til offentlige eller private transportmidler.  

 

                                                 
 
45 Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.A.5.14.3 
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6.8 Indeholdelses- og indberetningspligt 

Virksomheden er indeholdelses- og indberetningspligtig og skal derfor sikre at der både bliver 

indeholdt A-skat og at der indberettes til SKAT for firmabiler der er til rådighed for privat brug, 

eller som faktisk bruges privat. 

Dermed sagt har arbejdsgiveren også pligt til at sikre, at aftaler om at en firmabil ikke må bruges 

privat også bliver overholdt. Dette gøres som tidligere nævnt fx ved at kontrollere at benzin og 

service omkostninger svarer til omfanget af den erhvervsmæssige kørsel. 

      

6.9 Er fri bil en fordel? 

Afgangsprojektet har indtil videre beskrevet de skattemæssige virkninger, der findes for fri firmabil. 

Det vigtige er nu at vurdere om fri bil overhovedet er en fordel for medarbejderen.  

Den væsentligste skattemæssige forskel ved valg omkring fri bil opstår ved valget mellem at 

benytte egen bil og dermed få kørselsgodtgørelse eller at få fri firmabil stillet til rådighed og derved 

blive beskattet af fri bil. 

Hvis en medarbejder kører i egen bil, udløser det som sagt skattefri kørselsgodtgørelse fra 

arbejdsgiveren. I 2013 udgør satsen DKK 3,82 pr. km for kørsel til og med 20.000 km årligt og 

DKK 2,13 pr. km for kørsel ud over 20.000 km årligt. I vurderingen om fri bil er en fordel er det 

meget væsentligt at kigge på det samlede kørselsomfang og fordelingen mellem privat kørsel og 

erhvervsmæssig kørsel. En anden vigtig faktor er størrelsen af de totale udgifter til anskaffelse, 

afskrivning og drift af bilen. 

Der er utrolig mange forhold, med væsentlig indflydelse som skal være en del af overvejelserne når 

det kommer til valg af bilordning. En medarbejder kan på internettet finde en masse tilgængelige 

programmer der kan hjælpe med udregninger til vurderingen af hvilken bilordning der er mest 

fordelagtig for medarbejderen, og jo flere økonomiske faktorer der tages hensyn til jo mere præcis 

en udregning får medarbejderen. Der er dog rigtig mange forhold, der skal være på plads, før der 

kan fortages nogle realistiske beregninger. Derfor er det også meget svært at generalisere, hvordan 

en medarbejder bør vælge bilordning uden at foretage en konkret beregning til den konkrete 

medarbejder. Der er dog visse forhold man kan vurdere: 
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6.9.1 Forhold der taler for valg af fri bil 

� Hvis en medarbejder har et stort samlet kørselsbehov, hvoraf den væsentligste del er til 

privat kørsel 

� Hvis det er mindre end 50 % af den samlede kørsel der er erhvervsmæssigt 

� Hvis der er store driftsomkostninger til bilen 

� Hvis der er store driftsøkonomiske afskrivninger, dvs. et højt årligt værditab på bilen 

� Hvis en arbejdsgiver stiller fri bil til rådighed uden lønkompensation. 

 

6.9.2 Forhold der taler for kørsel i egen privat bil 

� Hvis en medarbejder har et stort erhvervsmæssigt kørselsbehov 

� Hvis der er små driftsøkonomiske afskrivninger, dvs. et lavt værditab på bilen 

� Hvis der er små driftsomkostninger til bilen 

 

Firmabil er ofte en fordel ved dyre biler med store driftsomkostninger, hvorimod, at det ved 

investering i mindre mere driftsøkonomiske biler kan være en fordel blot at køre i egen bil.  

 

I nogle situationer kan den besparelse der opnås ved egen bil kontra fri bil, udgøre et så stort beløb, 

at husstandens bil nummer 2 eksempelvis vil kunne finansieres herved.  

 

6.10 Delkonklusion 

En bil er i rigtig mange tilfælde en nødvendighed for arbejdets udførelse. Mange medarbejdere har 

samtidig et privat behov for en bil, fx til transport mellem hjem og arbejdsplads.  

For en husstand er omkostningerne ved at have en bil, ofte en meget væsentlig post i budgettet. 

Derfor skal medarbejdere i vurderingen af den bedste løsning, sammenholde fri bil kontra egen bil, 

da der kan være mange penge at spare. Hvis der e tale om erhvervsmæssig kørsel i medarbejderens 

egen bil, kan dette godtgøres ved udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse.  

I valget af bilordning er der ikke noget entydigt svar på hvilken løsning der er mest fordelagtig, det 

afhænger af en lang række forhold, der både er påvirket af medarbejderens- og virksomhedens 

ønsker. Derfor anbefales det, at der foretages en konkret beregning i det konkrete tilfælde til brug 

for beslutningen. 



 
Beskatning af personalegoder 2013 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
Copenhagen Business School, HD(R)   Side 68 af 81 
 
 

Idet fri bil bliver værdiansat efter skematiske regler, vil beskatningen af medarbejderen nemlig ikke 

altid være det samme som markedsværdien.  

 

Vurderingen af hvilken ordning der er mest fordelagtig afhænger af en række forhold, men i grove 

træk er den løsning, hvor medarbejderen kører mange kilometer privat og få kilometer 

erhvervsmæssigt, den økonomiske mest fordelagtige med fri bil, idet skattemyndighederne indirekte 

er med til at finansiere kørslen.                

7. Pasningstilbud  

Alle udgifter til børnepasning anses for udgifter af privat karakter. Derved er arbejdsgiverens 

dækning af udgifter til børnepasning et skattepligtigt gode som er omfattet af LL § 16. 

Dette er gældende når en arbejdsgiver 

� betaler for en medarbejders udgifter til børnepasning  

� refunderer en medarbejder for udgifter til børnepasning 

� afholder udgifter til børnepasning for medarbejderne ved drift af en børnehave og/eller 

vuggestue.  

 

Stilles der børnepasning til rådighed i forbindelse med overarbejde eller merarbejde medfører dette 

ingen ændring i, at arbejdsgiver betaler en i øvrigt privat udgift for medarbejderen.  

Derfor gælder bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder ikke for børnepasning, fordi 

godet ikke kan anses for i overvejende grad at være stillet til rådighed af hensyn til medarbejderens 

arbejde46.  

Det er ligeledes uden betydning, om børnepasningen foregår i medarbejderenes hjem eller på 

arbejdspladsen.  

Børnepasning kan dog være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder jf. LL 

§ 16, stk. 3, 3. pkt.  

Hvis en arbejdsgiver betaler en medarbejder for udgifter til børnepasning, skal medarbejderen 

beskattes af det betalte beløb. Refunderer arbejdsgiveren en ansat for udgifterne til børnepasning, 

skal den ansatte beskattes af beløbet, her som et tillæg til lønnen. 

                                                 
 
46 SKM2009.649.SR 
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Hvis en arbejdsgiver afholder udgifter til børnepasning for medarbejderne ved drift af en børnehave 

og/eller vuggestue, skal medarbejderne beskattes af den herved opnåede besparelse jf. LL § 16, 

stk. 1. 

Hvis en arbejdsgiver betaler en årlig abonnementsudgift for børnepasning og derudover en pris pr. 

time til den egentlige børnepasning, skal medarbejderen her beskattes af selve abonnementsudgiften 

med et beløb tilsvarende til den udgift arbejdsgiveren har afholdt på tildelingstidspunktet, og 

ligeledes beskattes løbende af den egentlige børnepasning i takt med godets erhvervelse. 

 

Der har i den seneste tid været meget omtale af den skattemæssige behandling af pasningstilbud 

under en eventuel arbejdskonflikt. Nedenstående kommer der tre eksempler på pasningstilbud som 

kunne være relevant for en medarbejder under en lockout: 

 

1. En medarbejder har aftalt med sin arbejdsgiver, at han/hun kan have sit barn med på arbejde 

og selv forestå opsynet med barnet. Denne model er ikke skattepligtig for medarbejderen. 

2. En medarbejder har aftalt med sin arbejdsgiver, at han/hun kan have sit barn med på arbejde 

og har sammen med nogle kolleger aftalt selv at forestå opsyn med barnet i et allerede 

eksisterende lokale i virksomheden. Denne model er ikke skattepligtig for den enkelte 

medarbejder.  

3. En arbejdsgiver stiller et pasningstilbud til rådighed for sine medarbejdere og har udgifter til 

leje af lokale, udgifter til en eller flere medarbejdere som alene har til opgave at holde opsyn 

med børnene. Pasningsordningen vil i dette tilfælde anses som et personalegode, som derved 

er skattepligtigt for medarbejderen, der således skal selvangive pasningstilbuddet for 

indkomståret. 

 

7.1 Delkonklusion 

Alle udgifter der kunne forekomme til børnepasning anses for udgifter af privat karakter og dermed 

er medarbejderen skattepligtigt af godet jf. LL § 16. 

Børnepasning kan dog godt være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder jf. LL 

§ 16, stk. 3, 3. pkt.  
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I de tilfælde hvor medarbejderne selv står for pasningen af deres børn på arbejdspladsen medfører 

dette ikke en beskatning for medarbejderen, men så snart en arbejdsgiver står med ekstra 

omkostninger som kan henføres til børnepasningen, udløser dette beskatning for medarbejderen. 

Da børnepasning beskattes til markedsværdien, vil der kun være en skattemæssig fordel for 

medarbejderen, hvis arbejdsgiveren har mulighed for at finde en billigere pasningsløsning end 

medarbejderen selv vil kunne finde.  

8. Hovedkonklusion 

Hvordan værdiansættes og beskattes personalegoder generelt? 

Et personalegodegode defineres som en økonomisk fordel der ydes som et led i en arbejdsaftale, når 

fordelen har en anden form end kontanter. Det betyder at hvis en arbejdsgiver, som led i en 

ansættelsesaftale, yder en medarbejder en kontant godtgørelse, vil dette sidestilles med skattepligtig 

løn og derfor skal det tillægges medarbejderens samlede årsindtægter efter SL § 4. Hvis en 

arbejdsgiver betaler en medarbejders private udgifter, er dette også skattepligtig jf. SL § 4, med 

mindre der er skabt en særskilt lovhjemmel som fx arbejdsgiverbetalt alkoholafvænning jf. 

ligningslovens § 30.  

Umiddelbart virker det nemt at afgrænse imellem kontante kontra ikke-kontante fordele, men 

analysen viser at vis man ikke er opmærksom på gældende rammer kan man let blive fanget heraf. 

Personalegoder har en pengeværdi og de beskattes derfor på samme betingelser som kontanter, men 

der er dog et værdiansættelse- og rammeproblem. Det fremstår af bestemmelsen i LL § 16, at 

personalegodets fremtrædelsesform ikke tillægges yderligere betydning, hvilket vil sige at 

bestemmelsen således finder anvendelse på formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og 

værdi af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andre formuegoder. 

Hovedreglen siger at et personalegode, der ydes som led i en arbejdsaftale er skattepligtig for 

medarbejderen. Dette er gældende uanset om godet er overdraget til eje, til låns eller sparet 

privatforbrug. Der findes dog undtagelser til hovedreglen om skattepligten: 

� Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder, såfremt DKK 5.500 overskrides, er 

værdien af samtlige goder dog skattepligtige for medarbejderen  

� Bagatelgrænsen for mindre personalegoder, såfremt DKK 1.000 overskrides, er værdien af 

samtlige goder dog skattepligtige for medarbejderen 
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� Personaleplejefritagelsen. Dette er goder uden væsentlig økonomisk værdi, som ydes på 

arbejdspladsen som led i almindelig personalepleje. Det kunne fx være kaffe- og 

kantineordninger.  

� Rabat på virksomhedens egne produkter. Dette vil sige at rabat til medarbejdere på varer og 

tjenesteydelser, som arbejdsgiveren udbyder til salg som led i sin virksomhed, beskattes 

kun i det omfang rabatten overstiger arbejdsgiverens avance på godet jf. LL § 16, stk. 3, 2. 

pkt.  

� Reklamegaveundtagelsen. Her er der tale om reklamegaver af ubetydelig værdi, som en 

medarbejder i begrænset omfang har modtaget direkte fra arbejdsgiveren eller i kraft af sit 

ansættelsesforhold. Det kunne fx være askebægre, papirknive, kuglepenne, kalendere, 

nøgleringe, blokke og lignende goder. Et krav er dog at der er tale om egentlige 

reklamegaver, som er tænkt til en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. 

Reklamegaverne skal være fremstillet i reklameøjemed og skal på en i øjenfaldende måde 

være forsynet med firmanavn eller logo. 

 

Der kan være en masse administrativt besvær forbundet med de forskellige personalegoder. For at 

undgå dette besvær er der for den private anvendelse af større goder fastsat særlige 

værdiansættelsesregler. Problemet med disse goder er dog, at de ofte både anvendes 

erhvervsmæssigt og privat, og derfor er en sondring her imellem således en nødvendighed, idet det 

kun er den private anvendelse der som udgangspunkt udløser beskatning.  

Derfor er beskatning ud fra den konkrete udnyttelsesgrad og nytteværdi for den enkelte modtager 

ofte en umulighed i praksis.  

For nogle goder har skattemyndighederne således fastsat skematiske værdiansættelsesregler, mens 

der for andre hvert år udsendes en vejledende værdi. 

Som et eksempel kan der nævnes fri firmabil. Anvendes firmabilen udelukkende erhvervsmæssigt, 

udløser det ikke beskatning for medarbejderen, men for at sikre at medarbejderen faktisk ikke 

anvender firmabilen privat, er det en nødvendighed at afskære medarbejderen fra at råde over 

firmabilen i sin fritid. Værdiansættelsesproblemet opstår da ført når medarbejderen tager firmabilen 

med hjem til egen bopæl.  

Derfor er hovedreglen, at personalegoder værdiansættes til markedsværdien, men med følgende to 

undtagelser: 
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1.  I lovgivningen er der fastsat specielle regler for værdiansættelsen af en række personalegoder. 

Her er der tale om følgende goder: 

� Fri bil 

� Sommerbolig 

� Lystbåd 

� It-udstyr 

� Kost og logi for visse personalegrupper 

 

2. Der er givet vejledende anvisninger for værdiansættelsen af en række personalegoder. Det er 

SKAT og skatterådet der har lavet disse vejledninger og de er gældende for følgende goder: 

� Privat kørsel i særlige køretøjer 

� Personalelån 

� Måltider i personalekantiner med arbejdsgiver tilskud. 

 

Hvis det herudover ikke er muligt at værdiansætte et personalegode efter de anviste retningslinjer, 

må værdien fastsættes efter et konkret skøn. 

 

Hvorvidt det er en fordel for den enkelte medarbejder at modtage et personalegode i stedet for 

kontant løn, skal ofte vurderes individuelt. 

 

Hvilke personalegoder er omfattet af de forskellige bagatelgrænser? 

Personalegoder som i overvejende grad ydes af hensyn til medarbejderens arbejde, kan falde ind 

under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder, men det kræver en konkret vurdering ud fra 

medarbejderens arbejde, og der findes derfor ikke en udtømmende liste over hvilke personalegoder 

der kan komme i betragtning. Denne bagatelgrænse giver en medarbejder mulighed for herigennem 

at modtage personalegoder til en samlet værdi af DKK 5.500 (2013-niveau), som medarbejderen 

alternativt selv skulle have købt for beskattede midler. Herved kan der opnås en økonomisk fordel 

for medarbejderen, da lønnen ud fra en nettobetragtning ikke behøver at være lige så høj. 

 

Personalegoder med en værdi under DKK 1.000 er som udgangspunkt omfattet af den skattefrie 

bagatelgrænse for mindre personalegoder. Medarbejderen skal selv føre kontrol med at 
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bagatelgrænserne ikke overskrides hvis der modtages flere goder og fra evt. flere arbejdsgivere. 

Hvis en medarbejder modtager enkelte goder der har en værdi over DKK 1.000 er det 

arbejdsgiveren der har indberetningspligten.  

Det vil altså sige at hvis bagatelgrænserne overskrides bagatelgrænserne medfører det skattepligt for 

medarbejderen.  

 

Hvilke personalegoder kan med fordel indgå i en bruttolønsordning, og hvilke betingelser skal 

være opfyldt, for at ordningen kan accepteres skattemæssigt?  

En bruttolønsordning/lønomlægning er en aftale som indgås mellem en medarbejder og en 

arbejdsgiver, hvor medarbejderen accepterer en bruttolønsnedgang og til gengæld får stillet et eller 

flere personalegoder til rådighed til privat benyttelse. En bruttolønsordning kan medføre en 

skattebesparelse for en medarbejder. Det sker i de tilfælde hvor personalegodet enten beskattes efter 

faste satser som er under markedsværdien eller hvor personalegodet er helt fritaget for beskatning, 

dvs. i de tilfælde hvor der er tale om skattebegunstigede personalegoder.  

  

Der er en række betingelser, der skal være overholdt, hvis ordningen ikke skal blive tilsidesat af 

skattemyndighederne, for sker dette bliver medarbejderen skattepligtig af naturalierne i ordningen. 

Bruttotrækordninger er ikke direkte reguleret i lovgivningen, og derfor har en række afgørelser i de 

seneste år medført at praksis på området er blevet mere klar.  

Nogle af de betingelser der skal være opfyldt for at ordningen ikke bliver tilsidesat er bl.a. at der 

skal foreligge en ændret vederlagsaftale om en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn. Det vil 

altså sige at et ordning ikke må være bagudrettet, og at et allerede erhvervet krav på kontant løn 

ikke kan konverteres til en naturalieydelse.    

Det er herudover også et krav at aftalen kan indeholdes af en eventuel overenskomst, og at den 

aftalte lønreduktion skal løbe over en hel lønperiode. Arbejdsgiveren skal stille det pågældende 

personalegode til rådighed for medarbejderen, og skal samtidig have den økonomiske risiko og alle 

forpligtelser i forbindelse med bruttolønsordningen. Endvidere skal der være tale om en frivillig 

aftale, og medarbejderen skal have mulighed for at træde ud af ordningen. 

Som udgangspunkt kan alle personalegoder indgå i en bruttolønsordning, når betingelserne er 

opfyldt. Dog ikke rejse- og kørselsgodtgørelse, da der er lovgivet særskilt herom. Det vil dog stadig 

kun være de skattebegunstigede personalegoder, der medfører en reel skattebesparelse for 
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medarbejderen. Det vil altså sige at personalegoder der værdiansættes til markedsværdien ikke har 

en skattemæssig fordel i en bruttolønsordning, og derfor kan medarbejderen lige så godt selv 

afholde disse udgifter.  

Ved indgåelsen af en bruttolønsordning, skal begge parter være opmærksomme på de betingelser og 

regler der eksisterer på området da det ikke er alle goder der har en økonomisk fordel i en 

bruttolønsordning. Hvis der fx i 2012 er købt en computer over en bruttolønsordning, vil 

medarbejderen skulle beskattes med 50 % af nyprisen hvert år medarbejderen har godet til rådighed. 

Hvis en medarbejder derimod vælger at få betalt udgifter til telefon og 

datakommunikationsforbindelse over sin bruttoløn er der penge at spare for medarbejderen da der 

kun sker beskatning af de DKK 2.500 på trods af medarbejderen har flere goder til rådighed. 

 

Hvordan værdiansættes og beskatte de udvalgte personalegoder i afhandlingsprojektet, og 

hvilke fordele og ulemper er der forbundet med aflønning af medarbejdere med 

personalegoder, for medarbejderne?    

 

Når der er tale om beskatningen af fri bil tages der udgangspunkt i to beregningsgrundlag. Skellet 

ligger ved 3 år efter 1. indregistrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer. Hvis bilen på 

anskaffelsestidspunktet er 3 år eller under anvendes nyvognsprisen som beregningsgrundlag.  

 

Den skattepligtige værdi af fri bil beregnes således som 25 % af den del af bilens værdi, der ikke 

overstiger DKK 300.000 og 20 % af resten. Hvis bilen på anskaffelsestidspunktet er 4 år eller over 

nedsættes nyvognsprisen med 75 %. Bilens værdi sættes dog altid som minimum til DKK 160.000 

og hertil tillægges et miljøtillæg. 

I nogle situationer vil den besparelse der opnås ved at have egen bil i forhold til fri bil, udgøre et så 

stort beløb, at husstandens bil nummer 2 ville kunne finansieres herved. 

En medarbejder kan alternativt køre erhvervsmæssigt i egen bil og modtage skattefri 

befordringsgodtgørelse.  

Hvis fri bil skal være mere fordelagtig for medarbejderen skal der som ”tommelfingerregel” køres 

væsentligt mere privat end erhvervsmæssigt. 
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Hvis en medarbejder vil være helt sikker på at få en økonomisk fordel, skal medarbejderen gå efter 

de skattefrie personalegoder samt de goder, som en medarbejder i forvejen havde tænkt sig at 

anskaffe. Af fordelagtige goder der helt er undtaget fra beskatning kan der fx nævnes: 

� 25 gange-reglen samt 60-dages reglen for fri bil 

� Arbejdsskader og forebyggelse heraf 

� Arbejdsgivers-, pensionskasses- eller foreningsbetaling for lægefagligt begrundet 

behandling af misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler, rygeafvænning eller 

betaling af medicinudgifter i optil 6 måneder 

� Hvis en medarbejder tager en arbejdsmobiltelefon med hjem på egen bopæl, beskattes 

medarbejderen ikke i de tilfælde, hvor brugen er nødvendig for arbejdets udførelse. 

� Hvis en computer anvendes arbejdsmæssigt, og hvis den ikke er stillet til rådighed som led i 

en bruttolønsaftale, er den med virkning fra 1. januar 2012 skattefri. 

� Arbejdsgiverbetalt datakommunikationsforbindelse, såfremt medarbejderen har adgang til 

arbejdsgiverens netværk. 

Arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger er ved lov nr. 1328 af 28. december 2011 fra 1. januar 2012 

som hovedregel gjort skattepligtig jf. SL § 4.  

En medarbejders helbred og sundhedstilstand anses nu som et privat anliggende, også selvom der 

kan argumenteres for at helbredet har relevans for medarbejderens arbejdsevne og mødestabilitet.  

Det betyder at behandling af lidelser og skader som er opstået i medarbejderens fritid nu er 

skattepligtige, når arbejdsgiveren betaler præmien. Det er dog ikke alle former for sundhedstiltag 

der er gjort skattepligtige.  

Der findes 5 undtagelser til hovedreglen om skattepligt: 

� Arbejdsskader og forebyggelse af arbejdsskader 

� Lægefagligt begrundet behandling af misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller 

rygeafvænning 

� Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder, LL § 16, stk. 3, 6. pkt. 

� Personalefritagelsen 

� Bagatelgrænsen for mindre personalegoder, LL § 16, stk. 3, 3. pkt. 

 

På grund af de ovenstående undtagelser er der i praksis en del flere arbejdsgiverbetalte 

sundhedsydelser, som er muligt for en medarbejder at modtage skattefrit. Men det er dog stadig 
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vigtigt at holde fast i, at arbejdsgiversbetalte sundhedsydelser som udgangspunkt er skattepligtige 

for alle medarbejdere. Hvis en arbejdsgiverbetalt sundhedsydelse ikke er omfattet af en af 

ovenstående undtagelser, gælder reglen i LL § 16 om beskatning af et arbejdsgiverbetalt gode.  

 

Med virkning fra 1. januar 2012 blev multimediebeskatningen afskaffet og beskatningen af fri 

telefon, computer og datakommunikationsforbindelse blev genopstået med udgangspunkt i de 

regler, der var gældende før januar 2010, hvor multimediebeskatningen blev indført. 

Det betyder at en medarbejder beskattes af fri telefon, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren for 

privat forbrug. Det skattepligtige beløb udgør DKK 2.500 årligt (2013-niveau). 

Det udløser ikke ekstra beskatning, hvis en medarbejder også får stillet en 

datakommunikationsforbindelse til rådighed. Det er dog et krav, at 

datakommunikationsforbindelsen giver adgang til arbejdsgiverens netværk. Hvis der er privat 

rådighed over en datakommunikationsforbindelse, hvor der ikke er adgang til arbejdsgiverens 

netværk beskattes medarbejderen ligesom ved fri telefon, af DKK 2.500. 

Der sker dog en samlet beskatning for medarbejderen hvis der både er stillet fri telefon og 

Datakommunikationsforbindelse til rådighed, hvilket vil betyde at medarbejderen kun bliver 

beskattet af DKK 2.500 i alt. 

Hvis en medarbejder tager en arbejdsmobiltelefon med hjem på egen bopæl, udløser dette ikke 

beskatning for medarbejderen i de tilfælde hvor brugen er nødvendig for udførelsen af 

medarbejderens arbejde. Der skal dog være indgået en tro og loveerklæring om at telefonen kun må 

og kun bliver brugt erhvervsmæssigt, og arbejdsgiveren skal føre kontrol heraf. 

Hvis en computer som anvendes erhvervsmæssigt, og som ikke er stillet til rådighed som led i en 

bruttolønsaftale, er med virkning fra 1. januar 2012 skattefri for medarbejderen. Det vil sige at det 

igen er muligt for en medarbejder at tage sin arbejdscomputer med hjem til brug for arbejdet eller få 

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

Som tidligere nævnt er det svært at finde ulemper for en medarbejder, der tilbydes fri telefon mm.. 

For at det skulle være en ulempe for medarbejderen skulle de private udgifter være mindre end 

beskatningen af de DKK 2.500. 

 

Alle udgifter til børnepasning anses for udgifter af privat karakter og er dermed skattepligtige for 

medarbejderen jf. LL § 16. 
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Børnepasning kan dog godt være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder jf. LL 

§ 16, stk. 3, 3. pkt.  

Børnepasning beskattes til markedsværdien, og det vil derfor kun være en skattemæssig fordel for 

medarbejderen, hvis arbejdsgiveren har mulighed for at finde en billigere pasningsløsning end 

medarbejderen selv vil kunne finde. 

 

 

Den helt overordnede og endelige konklusion på afgangsprojektet er, at der på baggrund af den 

skattemæssige situation som den er i dag, ikke er uanede af muligheder for at en medarbejder kan 

opnå store økonomiske fordele. Foretages der dog en fornuftig og velovervejet vurdering af 

samtlige personalegoder, vil den enkelte medarbejder have en mulighed for at sammensætte 

lønpakken, således at den opfylder medarbejderens behov og krav, samtidig med at det faktisk 

ender ud i en økonomisk fordel. 
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Forkortelser 

Følgende forkortelser er anvendt i afgangsprojektet: 

 

DJV - Den juridiske vejledning 

LL - Ligningsloven 

LR - Ligningsrådet 

LSR - Landsskatteret 

PSL - Personskatteloven 

SKM - Meddelelse fra SKAT 

SL - Statsskatteloven 

SR - Skatterådet 

TfS - Tidsskrift for skatteret 

 

 


