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Executive summary 
The main purpose of this thesis is to evaluate the Multimedia tax. More specific, an evaluation of the 

obligated control setup, to minimize the possible fraud, when the employer and the employee are 

optimizing the salary package? 

The basis for taxation in Denmark is stated in the state tax law (Statsskatteloven) § 4. The law states 

that all income is taxable, regardless of whether it is money or property with monetary value. The tax-

ation of benefits is regulated by the Tax Assessment Act (Ligningsloven). The main rule is that taxable 

benefits are by taxed by the amount that corresponds with the market value of the benefit. 

With the multimedia tax the government wanted to make a more simple taxation of multimedia. But 

the Multimedia tax has met a lot of criticism to its possible affect on the environment, the social split 

and the work efficiency in Denmark. The Multimedia tax is an exception to the main rule. This tax 

states that the taxable value of multimedia is DKK 3.000 pr. year and can be adjusted by the numbers 

of month the employee has the media available. The employee will be taxed for one whole month, if 

he or she, just once has the opportunity, to use a multimedia privately. No distinction is made between 

a toll and fringe benefit any more.  

Furthermore, the taxation is not that simple. When the employer and the employee are optimizing 

their own salary package solution, they set the other part in a worse situation, e.g. If the employee 

wishes not to get taxed, the employer has to remove the assumption of private use of a multimedia, by 

fulfilling the obligated controls, which are cost full. When optimizing the salary package, both employ-

er and employee have to accept to compromise. The best salary package is either, when the employee 

accepts the taxation and the employer give a small compensation, or when they both agree not to 

implement the multimedia tax. The last solution will not be optimal in the long run. 

The obligated controls are very hard, if not impossible, for an external part to check and whit the low 

taxation values; the wanted control setup has no value and is just a waste of time and money, for both 

the employer and the external controller. 

All together the multimedia tax has made it more complicated for the employer to choose work tool, 

and has given both the employee and the employer extra costs. The taxation is not up to date and the 

suggested controls have no value. This means that the government has not reached their goal with the 

multimedia tax.     
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1. Problemindledning 

I Danmark findes der mange muligheder for at optimere lønpakken, som tilbydes af arbejdsgiver. Dette 

kan blandt andet gøres via skattebegunstigede personalegoder, hvorved arbejdsgiver kan tilbyde en 

attraktiv lønpakke uden at øge sin egen lønudgift. Det er også muligt at lade arbejdstager selv betale 

for sine personalegoder gennem en bruttolønsordning, hvor kontantløn konverteres til personalego-

der.  

Der findes mange muligheder når det kommer til tildelingen af personalegoder. Dette har medført, at 

medierne de seneste år har haft større og større fokus på netop personalegoder. Ikke mindst efter 

regeringens indførelse af arbejdsgivers indberetningspligt af ”udbetalte” personalegoder. Fra 1. januar 

2010 har personalegoder og beskatningen af disse været meget i medierne. Det mest omtalte persona-

legode har været multimedierne, hvilket skyldes den nyindførte multimedieskat. 

Multimedieskatten, har specielt mødt meget kritik, da den medførte, at mange danskere skulle beskat-

tes for et arbejdsredskab. Dette da beskatningen af et multimedie blev gjort til en rådighedsbeskat-

ning. Der blev indført kontrolkrav til arbejdsgiver for at afkræfte, at multimedierne kunne bruges eller 

blev brugt privat. Således skal arbejdsgiver til at overveje hvilken type arbejdsredskab, der blev stillet 

til rådighed.  

Multimedieskatten åbnede også for helt nye muligheder for sammensætning af lønpakken. Arbejdsta-

ger kunne nu købe sig til multimedier ved nedgang i sin bruttoløn og derved opnå en skattebegunstiget 

situation. 
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1.1. Problemformulering 

Ovenstående kaster lys over, hvorledes en ny skat er indført; multimedieskatten. Efter indførelsen af 

denne, har holdningerne til multimedieskatten været rigtig mange og af meget forskellige karakter. 

Det må antages, at en rationel arbejdstager, vil forsøge at optimere nettoværdien af vederlaget mod-

taget for udført arbejde, mens arbejdsgiver modsat ønsker at minimere sine omkostninger. Begge må 

derfor gå på kompromis for at opnå en optimal løsning. Ved sammensætning af lønpakken har rege-

ringen indført forskellige kontrolkrav i forhold til multimedieskatten. Afledt af ovenstående er opga-

vens hovedproblemstilling: 

Hvorledes fungerer kontrolkravene, der skal sikre multimedieskatten mod en utilsigtet udnyttelse 

ved sammensætning af den mest optimale lønpakke? 

For at besvare ovenstående hovedproblemstilling, beskrives hvordan personalegoder, herunder mul-

timedier beskattes. For multimedier vil der blive vurderet, hvilke motiver regeringen har haft ved ind-

førelsen, samt kritikken her af. Ydermere analyseres, hvilke muligheder undtagelsen har skabt for ar-

bejdsgiver og arbejdstager ved sammensætningen af en optimal lønpakke. I forbindelse med dette vil 

kontrolkravene i forhold til multimediebeskatning blive vurderet. 
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1.1.1.  Afgrænsning 

I denne opgave vil finansieringen af fjernelsen af mellemskatten ikke blive undersøgt eller vurderet. 

Dette fordi det ikke er nødvendigt for at kunne besvare opgavens problemstilling. Herudover vil områ-

det være for stort at afdække i denne opgave. 

Den momsmæssige behandling af personalegoder vil ikke blive gennemgået, da denne del ikke anses 

for vigtig i forhold til beskrivelsen af beskatningen og indberetningspligt af personalegoder. I forbindel-

se med vurderingen af sammensætningen af lønpakken, vil den momsmæssige behandling ikke blive 

berørt. 

Afsnittet omhandlende personalegoder generelt vil ikke indeholde personalegoder som medarbejder-

aktier og -obligationer. De beskrevne personalegoder vil være dem, som er omfattet af ligningsloven § 

16, samt goder der falder tæt ind under genren personalepleje. 

Opgaven vil kun omhandle danske forhold, samt kun beskæftige sig med forholdet mellem arbejdsgi-

ver og arbejdstager og vil således ikke behandle området omkring selvstændige.    

1.2. Model- og metodevalg 

1.2.1. Dataindsamling 

I forhold til dataindsamlingen er det vigtigt at pointere, at alt data er indsamlet før den 1. juli 2011. 

Som følge af dette tager afhandlingen ikke stilling til nye informationer etc. efter denne dato. 

Der er i denne opgave anvendt både primær og sekundær data. Hovedsageligt består dataindsamlin-

gen af det sekundære data, i og med dette er mest oplagt til en opgave omhandlende et emne som 

multimedieskat.  

Det sekundære data, som er benyttet i opgaven er diverse gældende lovgivninger, fortolkningsbidrag, 

domme, bindende svar, faglitterære bøger, samt udvalgte artikler.  

Det primære data som anvendes i opgaven består af personlige interviews med udvalgte folk i diverse 

virksomheder, som har haft berøring med indførelsen af multimedieskatten. Herudover er der foreta-

get interview med Anders Hillerup fra SKAT, som i 2010 stod for et landsdækkende pilotprojekt, der 

undersøgte virksomhedernes håndtering af multimedieskatten. Endvidere består den primære data 



 

Beskatning af personalegoder 

forår 2011 

 

Copenhagen Business School                      Cand.merc.aud Side 8 

også i en undersøgelse af 100 lønkunder hos Visma, hvor lønkonsulenten kort blev hørt om de ændrin-

ger, der havde været i forbindelse med multimedieskatten. 

I afhandlingen benyttes en kvalitativ metode i forhold til dataindsamlingen. Den kvalitative metode er 

valgt ud fra den betragtning, at et specifikt problemfelt ønskes dækket i dybden. 

Ved eventuelle uklarheder eller tvivlsspørgsmål, vil der blive fortaget en subjektiv fortolkning af det 

foreliggende materiale. Der vil blive inddraget eksempler, beregninger og modeller direkte i teksten, i 

det omfang, det er relevant for det pågældende område. Ved brug af citater eller beskrivelser fra an-

dre tekster, vil der blive henvist hertil i en fodnote. 

1.2.1.1. Interviews 

 Personlige interviews er i forhold til opgaven ideelle, idet de giver mulighed for at få indsigt i, samt 

opnå forståelse for den dybere mening med området, som opgaven beskæftiger sig med. Jeg mener 

ikke dette ville være fremkommet tilstrækkeligt gennem kvantitative metoder, da sådanne fokuserer 

på bredde frem for dybde. Generelt giver kvalitative metoder mulighed for en åben og fleksibel inter-

aktion, hvorved man kan få indsigt i individuelle forhold og holdninger. Denne metode er dybdegående 

og kan således skildre bagvedliggende interesser, nuancer og er overordnet god til at håndtere kom-

plekse forhold (Harboe 2006, 31-39).  

Interviewformen som er valgt i mine interviews er den individuelle interviewform, da denne giver mu-

lighed for, først og fremmest at få en personlig kontakt til respondenten, samt opnå indsigt i individu-

elle vurderinger og holdninger til specifikke emner. Interviewformen, der konkret benyttes, er det 

halvstrukturerede interview. Denne interviewform kendetegnes ved at være åben hvilket bevirker, at 

hele forløbet er meget frit. Den frie form betyder, at man som interviewer til tider kan se bort fra den 

på forhånd udarbejdede interviewguide. Dette giver mulighed for at forfølge svar og nye spændende 

vinkler. Desuden giver det halvstrukturerede interview mulighed for at få greb om det interpersonelle, 

som udspiller sig i interviewformen, hvorved denne interviewform ikke er så neutral og upersonlig som 

f.eks. spørgeskemaundersøgelser (Harboe, 2006, 31-34 og 47). 

1.2.1.2. Personlige interviews 

Følgende afsnit har til formål at introducere og kort beskrive, hvem som er interviewet i forbindelse 

med denne opgave. Herudover klarlægges hvorfor disse personer er valgt, samt hvad tankerne var 

med de forskellige interviews. 
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De personer, som jeg benyttede i mine interviews var alle folk, som har haft berøring med indførelsen 

af multimedieskatten. Jeg benyttede min nuværende arbejdsplads Visma, til at skabe kontakt med 

virksomheder, som stemte overens med mit behov: 

• Susanne B. Mortensen, Conuntry HR Lead Denmark, Accenture 

• Bente Engholm, HR Direktør, Tieto Denmark A/S 

• Heidi Bordinggaard, HR Coordinator, Ericsson Denmark 

• Michael Johansen, Financial Controller, Teleperformance 

• Inge Lilholt, HR Manager, Visma Services Danmark 

 

Personerne er udvalgt i samarbejde med Visma, og er valgt da de med høj sandsynlighed ville deltage. 

Om virksomhederne vides det, at de alle blev berørt af multimedieskatten på hver sin måde, da der er 

tale om fire forskellige typer virksomheder; to IT-huse, et mobiltelefon selskab, et konsulent hus og et 

call center. 

Desværre meddelte Susanne Mortensen, at hun ved indførelsen af multimedieskatten, varetog en stil-

ling, hvor hun ikke var med til at håndtere multimedieskatten. Susanne, blev erstattet af: 

• Jesper Faber-Faldborg, Økonomi chef, OBH Nordica Denmark A/S 

Jesper er kontaktet udenfor om Visma-regi, og tilføjer en ekstra type af virksomhed, da OBH Nordica er 

en salgsvirksomhed.  

Formålet med ovenstående interviews var, at få et bedre indblik i, hvordan de pågældende virksomhe-

der havde taget imod multimedieskatten, samt hvorledes de havde indført reglerne. Endvidere var 

formålet, at få indsigt i virksomhedernes holdning til de forskellige kontrolkrav. 

Jeg interviewede tillige Anders Hillerup fra SKAT.  Formålet med dette interview var, at få en større 

indsigt i hans pilotprojekt hos SKAT, idet hans projekt havde til formål at skabe en bedre kontakt mel-

lem virksomhederne og SKAT, samt give arbejdsgiver en bedre forståelse for hvilke kontrolkrav og mu-

ligheder der fandtes.  

Formålet med at interviewe Anders Hillerup var ydermere, at få indsigt i SKAT’s kontrolmuligheder i 

forhold til de opstillede kontrolkrav til arbejdsgiven. 
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1.2.2. Kildekritik 

Love, officielle fortolkningsbidrag, domme osv., der kommer fra officielle statslige kilder anses for me-

get pålidelige. Andre materialer, f.eks. publikationer fra revisionsfirmaer, advokatfirmaer og lærebøger 

anses også for pålidelige, men ”er rangeret” lavere end officielle kilder i tilfælde af tvivl eller uoverens-

stemmelse. Artikler fra aviser, diverse hjemmesider o.l. indeholder ofte subjektive holdninger, hvorfor 

man skal være opmærksom på dette. Når politikere udtaler sig, skal det derfor vurderes hvorvidt, der 

faktisk ligger en reel undersøgelse bag eller om udtalelserne skal ses som valgtaler. Talmateriale fra 

diverse artikler anses også som subjektive holdninger, med mindre der er kildehenvisning til en stær-

kere kilde.  

Interviews af de ansvarlige for implementeringen af multimedieskatten, i deres respektive virksomhed, 

vil være stærk påvirket af subjektive holdninger fra personen selv. Såfremt den interviewede har en 

fremtrædende stilling, anses holdningerne for også at afspejle virksomhedens holdning. Interviewet 

med Anders Hillerup fra SKAT, vurderes som meget pålidelig, da han er ansat som embedsmand. Der 

vil i kraft af, at interviewet er personligt kunne forekomme subjektive holdninger.  

1.2.3. Opgavens struktur 

Nedenfor vil opgavens struktur blive gennemgået. Først vises en illustration af strukturen, hvorefter de 

forskellige punkter i illustrationen vil blive gennemgået.  
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Opgaven er inddelt i tre overordnede dele. 

overordnet beskrivelse af alle personalegoder

skal være med til at give en forståelse for væsentlige 

sonalegoder. Ydermere vil de fælles beskatningsregler der findes for personalegoder

Under udarbejdelsen af afhandlingen fremsatte og vedtog regeringen ændringer til beskatningen af 

personalegoder. Dette vil kort blive berørt

grundlag for multimedieskatten. 

 

I anden del af opgaven, den specifikke del, bliver der redegjort

tielle forhold i den historiske udvikling. Herudover skildres

beskæftiger sig specifikt med denne afhandlings fokus

lag for resten af afhandlingen. Formålet med dette kapitel er endvidere, at give

for udviklingen indenfor multimediebeskatning, samt klarlægge de gældende regler.
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Figur 1.1. egen tilvirkning 

Opgaven er inddelt i tre overordnede dele. I første del af opgaven, den generelle de

beskrivelse af alle personalegoder, samt en redegørelse for bruttolønsordninger. Kapitlet

skal være med til at give en forståelse for væsentlige faktorer, som gør sig gældende i forhold

de fælles beskatningsregler der findes for personalegoder

Under udarbejdelsen af afhandlingen fremsatte og vedtog regeringen ændringer til beskatningen af 

ette vil kort blive berørt, for at give et bredere og mere korrekt sammenlig

den specifikke del, bliver der redegjort for multimedieskatten

storiske udvikling. Herudover skildres de gældende regner for beskatning. Kapitlet

beskæftiger sig specifikt med denne afhandlings fokus, hvorfor kapitlet fremadrettet skal

. Formålet med dette kapitel er endvidere, at give

klingen indenfor multimediebeskatning, samt klarlægge de gældende regler.

 Side 11 

 

den generelle del, vil der være en 

bruttolønsordninger. Kapitlet 

faktorer, som gør sig gældende i forhold til per-

de fælles beskatningsregler der findes for personalegoder, blive skildret. 

Under udarbejdelsen af afhandlingen fremsatte og vedtog regeringen ændringer til beskatningen af 

t give et bredere og mere korrekt sammenlignings-

multimedieskatten, samt for essen-

de gældende regner for beskatning. Kapitlet 

, hvorfor kapitlet fremadrettet skal danne grund-

. Formålet med dette kapitel er endvidere, at give en dybere forståelse 

klingen indenfor multimediebeskatning, samt klarlægge de gældende regler. 



 

Beskatning af personalegoder 

forår 2011 

 

Copenhagen Business School                      Cand.merc.aud Side 12 

Sidste del, vurderingsdelen, inddeles i tre områder. Indledningsvis vil den historiske udvikling, samt 

kritikken i forhold til multimedieskatten blive analyseret og vurderet. Dette med henblik på at vurdere, 

hvorvidt regeringens begrundelser for multimedieskatten er opfyldt. Efterfølgende vil det blive vurde-

ret, hvorledes lønpakken skal sammensættes for at multimedieskatten bliver mest optimal for både 

arbejdsgiver og arbejdstager. I det sidste område, vil de opstillede kontrolkrav blive vurderet i forhold 

til deres værdi for en kontrollerende tredje part. 

Afhandlingen afsluttes med en konklusion, som vil samle op på delkonklusionerne fra de forskellige 

kapitler, samt besvare afhandlingens problemformulering.  

1.2.4. Forkortelser 

SL Statsskatteloven 

LL Ligningsloven 

PSL Personskatteloven 
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2. Personalegoder generelt 

I det følgende kapitel vil den generelle lovgivning omkring personalegoder blive beskrevet. Dette skal 

være med til at skabe et overblik over, hvad et personalegode er, samt klarlægge, hvordan personale-

goder beskattes, værdiansættes og ikke mindst hvilke former for undtagelser, der findes.   

2.1. Personalegode, hvad er det? 

For at belyse, hvordan personalegoder beskattes, er det først nødvendigt at vide, hvad der forstås ved 

et personalegode. 

Der findes ingen lovmæssig definition af, hvad et personalegode er. Dog foreskriver en vejledning fra 

SKAT: ”Personalegoder er goder af økonomisk værdi, der ydes af arbejdsgiveren til den ansatte, og som 

ansatte bruger/kan bruge privat. Arbejdsredskaber og hjælpemidler, der er stillet til rådighed på ar-

bejdspladsen for arbejdets udførelse anses ikke som personalegode. Først hvis arbejdsredskabet mv. 

også bruges privat eller er til rådighed for privat brug, anses det som et personalegode. Personalegoder 

dækker således i et eller andet omfang et privat behov” (SKAT 2010 23/9).  

Det er derved det private aspekt, som lægges til grund for, om det er et personalegode. Ved ordlyden 

”kan bruges privat”, lægges der op til selve rådigheden over et gode og ikke kun, at det faktisk bliver 

brugt privat, som er styrende. Dette er også blevet mere tydeligt i forbindelse med den nye multime-

diebeskatning, der trådte i kraft fra 1. januar 2010. I februar 2010 udkom en vejledning til den nye be-

skatning. Af denne fremgår der flere steder, at det er rådigheden over godet og ikke det faktiske brug, 

som udmønter sig i en beskatning af godet. Det samme gør sig gældende for flere goder, her i blandt 

kan nævnes fri bil, hvor der i ligningsvejledningen står følgende: ”Stiller arbejdsgiveren en bil til rådig-

hed, som den ansatte kan anvende privat, er der tale om et skattepligtigt personalegode (fri bil), jf. LL § 

16, stk. 4.” 

Da et personalegode, som følge af ovenstående, er et gode af økonomisk værdi, som medarbejderen 

blot skal have rådighed over, er der ikke tale om kontanter. Personalegoder falder derfor i kategorien 

naturalier, når de betragtes ud fra skatteloven.   
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2.2. Beskatning af personalegoder generelt 

Af SL § 4 fremgår beskatningen af naturalier. SL § 4 fastslår, at alle indtægter er skattepligtige, uanset 

om der er tale om kontanter eller naturalier. Ved indtægter forstås der konstaterede økonomiske for-

dele, uanset om denne fordel har form af en engangsindtægt eller har en tilbagevendende karakter. 

1SL § 4 foreskriver, at naturalier er skattepligtige, men arbejdstagers værdiansættelse af naturalier er 

specificeret i Ligningsloven. LL § 16 foreskriver, at paragraffen er gældende for ydelser, som modtages i 

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

delsesområde dækker såvel lønmodtagere, som honorarmodtagere, f.eks. bestyrelsesmedlemmer, når 

naturalier gives som led i en arbejdsaftale. 

I forhold til ovenstående skal det bemærkes, at hovedaktionærer, der alene bestrider en bestyrelses-

post eller på anden vis er ansat, også er dækket ind under LL § 16. Disse er dog underlagt skærpede 

regler for beskatning af nogle personalegoder, hvilket bl.a. gælder fri bolig, lystbåde og sommerhus. 

Den skærpede beskatning gælder også for direktører og andre ansatte med væsentlig indflydelse på 

egen aflønning.  

Goder, ydet til arbejdstagerens pårørende eller familie, er også dækket ind under LL § 16, såfremt det 

er ydet som følge af en arbejdsaftale. I disse tilfælde skal godet indtægtsføres og beskattes hos ar-

bejdstageren, som godet er ydet igennem.2 

2.3. Hovedregel for beskatning 

I LL § 16, stk. 3 finder man hovedreglen for fastsættelsen af beskatningsværdien af personalegoder, 

som er, at beskatningsværdien af godet er lig med godets markedsværdi.  Med markedsværdien for-

stås det beløb, som arbejdstageren ville kunne anskaffe sig godet til i fri handel.  

Når et gode skal værdiansættes, er det vigtigt at have for øje, hvordan godet er overdraget. Der kan 

være tale om, at et gode er overdraget til henholdsvis lån, eje eller til forbrug. Selve værdiansættelsen 

vil være til markedsværdien, opgjort på overdragelsestidspunktet. 

                                                           
1
 SL § 4 

2
 Ligningsvejledningen; almindelige del 2011-1, A.B.1.9.1 
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Lån: Hvis arbejdstager modtager et personalegode som lån i en periode, værdiansættes godet 

skattemæssigt til den lejeværdi, som arbejdstager kan leje godet til på det frie marked i 

låneperioden. 

Eje: Overdrages et personalegode til arbejdstagers eje, vil godets skattemæssige værdi være 

den værdi, som arbejdstager kan købe godet til på det frie marked på overdragelsestids-

punktet. 

Forbrug: Er godet derimod ydet til forbrug, altså har karakter af et sparet privat forbrug, vil den 

skattemæssige værdi af forbruget være lig med den af arbejdstager opnåede besparelse 

ved ikke selv at afholde udgiften. 

Til ovennævnte tre værdiansættelsesbegreber vil arbejdstager, hvis denne betaler et vederlag med 

beskattede midler, for at få stillet godet til rådighed, kunne fratække dette beløb i den skattemæssige 

værdi af godet. Der kan dog være særregler, som fraskriver denne rettighed. Såfremt det ikke er speci-

ficeret, vil arbejdstager altid kunne modregne sin egenbetaling.   

Ydermere gælder, at hvis en arbejdstager tilbydes at købe arbejdsgiverens produkter med rabat, be-

skattes dette kun, hvis prisen, der betales af arbejdstager, er lavere end arbejdsgiverens produktions-

omkostninger, herunder omkostninger til at købe varen eller tjenesteydelsen inklusive eventuelle afgif-

ter. Beskatningsværdien vil være den sparede værdi i forhold til arbejdsgivers omkostning inklusiv af-

gifter3. 

For goder, som bliver stillet til rådighed, hvor der er blandet anvendelsesmuligheder, og hvor godet 

både bruges i den private sfære og som et arbejdsredskab, baseres værdiansættelsen på et skøn. 

Skønnet skal anskueliggøre hvor stor en andel af godets anvendelse, der er privat, da det er den priva-

te andel, som skal beskattes. Ved goder med blandede anvendelsesmuligheder findes der en særregel. 

Hvis godet hovedsageligt anvendes i arbejdets udførelses, kan dette medføre delvis eller fuld skattefri-

tagelse. Dette vil blive beskrevet i afsnittet omkring undtagelser.  

                                                           
3
 Ligningsvejledningen; almindelig del 2011-1, A.B.1.9.18 
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Der gælder desuden, at skattepligten og værdiansættelsesprincipperne alene fraviges, hvor der fore-

ligger anden speciel lovgivning eller fast praksis, der regulerer beskatningsforholdene for det pågæl-

dende gode. Dette skaber grundlag for flere typer af undtagelser. 

2.4. Undtagelser til hovedreglen 

Der findes flere forskellige typer af undtagelser til hovedreglen, hvilket både er speciel lovgivning og 

fast praksis. I de følgende afsnit vil disse undtagelser kort blive gennemgået. 

2.4.1. Undtagelser til værdiansættelser 

Én af tre undtagelsesformer til hovedreglen i forhold til værdiansættelse er den skematiske værdian-

sættelse af personalegoder. Reglerne for de skematiske værdiansættelser findes hovedsageligt to ste-

der, i henholdsvis LL § 16 stk. 7-9 og SKAT’s årlige vejledning ”Værdiansættelse af visse personalego-

der”.  Vejledningen skal ses som et supplement til LL § 16 og ligningsvejledningen. 

Vejledningen angiver blandt andet satserne for fri helårsbolig. Ved værdiansættelsen af rådighed over 

hel eller delvis fri helårsbolig, er der til vejledningen vedlagt to bilag med markedslejen for året. Selve 

undtagelsen til hovedreglen for de i vejledningen nævnte goder findes i LL § 16 stk. 7-9, hvor den sær-

lige beskatning af den ansattes rådighed over hel- eller delvis fribolig med bopæl- og/eller fraflytnings-

pligt, står beskrevet. 

Undtagelsen til hovedreglen gælder kun for værdiansættelsen af godet og ikke for den skattemæssige 

behandling. Dette medfører, at arbejdstager skal beskattes af forskellen mellem den faktisk betalte 

leje og værdien opgjort efter reglerne. Af ligningsvejledningen punkt A.B.1.9.5 fremgår det, at hvis 

arbejdstager kan dokumentere, at markedslejen er lavere end satserne i ovennævnte vejledning, skal 

der tages udgangspunkt i den dokumenterede lavere markedsværdi. 

Den anden undtagelse til hovedreglen findes ligeledes i LL § 16, denne gang i stk. 4-6. Her foreskrives 

reglerne for værdiansættelse af goder, såsom fri bil, sommerbolig og lystbåde. Denne undtagelse kan 

kaldes procentvis værdiansættelse, da reglerne i stk. 4-6 forskriver, at arbejdstager skal beskattes af en 

procentdel af godets værdi fordelt over forbrugsperioden. Ved denne procentvise værdiansættelse 

gælder der skærpede regler for hovedaktionærer, direktører og andre med væsentlig indflydelse på 

egen løn, da det antages, at hvis godet ikke bliver brugt af en arbejdstager, står det til rådighed for 
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disse personer i stedet. Her er det igen ikke det faktiske forbrug, som udløser beskatningen, men rå-

digheden over produktet.   

 I LL § 16 stk. 12-13 findes den tredje undtagelse som er fastværdi undtagelsen. Pr. 1/1 2010 blev stk. 

13 ændret fra skattefri undtagelse til fastværdi undtagelsen. Stk. 12-13 er lovgrundlaget bag den me-

get omdiskuterede multimediebeskatning. Foruden stk. 12-13 har SKAT i marts 2010 udgivet en vej-

ledning til, hvorledes denne nye beskatning skal håndteres. Her er der igen lagt vægt på rådighedsprin-

cippet over et personalegode, hvilket medfører en beskatning af en fast værdi på 250kr. pr. måned, for 

at have et multimedie stillet til rådighed. Den faste værdi udgør 3.000kr. om året og er et beløb, som 

reguleres efter PSL § 20. Hertil skal det bemærkes, at regeringen har frosset PSL § 20 frem til 20144.   

2.4.2. Skattefrie goder 

Nogle goder er ved lov og praksis gjort skattefrie. De skattefrie goder kan deles op i to kategorier; go-

der, som er betegnet ved at være almindelig personalepleje, samt goder, der lovmæssigt er skattefri-

taget. Goder uden væsentlig værdi, som er ydet til brug på arbejdspladsen, falder ind under den prak-

sis, som hedder personalepleje. Eksempler herpå kan være firmasport, frugt, te og kaffe. Goder, der er 

indbefattet af personalepleje, er altså goder, som gør det mere bekvemt og nemmere for arbejdstager 

at yde en ordentlig arbejdsindsats. Endvidere er det goder, som kan siges ikke dækker et behov i ar-

bejdstagers private kontaktflade.  

Personalegoder, som ifølge lovgivningen er skattefritaget, er sundhedsudgifter og behandlinger, så-

fremt betingelserne i LL § 30 er opfyldt. Betaling af uddannelse og materiale hertil er endvidere skatte-

frie, som følge af LL § 31, hvor der også gælder, at betingelserne skal være opfyldt, for at skattefrihe-

den kan opnås.  

Endvidere findes der i LL § 16 to afsnit, som medfører skattefrihed for visse goder. Det er henholdsvis 

stk. 10, hvor skattefriheden for brug af en parkeringsplads i forbindelse med arbejde findes og stk. 11, 

som giver skattefrihed for fri kost eller kost dækket efter regning i forbindelse med arbejde på et mid-

lertidigt arbejdssted. 

Der findes også en ”delvis” skattefritagelse som følge af bekendtgørelse nr. 1487 af 10. november 

2009, som omhandler værdiansættelsen af fri kost og logi for 2010. Af denne fremgår arbejdstagers 

                                                           
4
 http://www.skm.dk/tal_statistik/tidsserieoversigter/1290.html 
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værdi af frokost. Denne værdi bruges til beregning af arbejdstagers egenbetaling af frokost for at opnå 

skattefrihed. Såfremt arbejdstager ikke yder den korrekte egenbetaling, vil beskatningen følge hoved-

reglen. Arbejdstager vil derved blive beskattet af markedsværdien fratrukket sin egen betaling og ikke 

blot forskellen mellem beløbsgrænsen og egenbetalingen. 

2.4.3. Bagatelgrænsen 

I LL § 16 findes en helt anden type undtagelse, der bunder i, at beskatning af goder med blandet an-

vendelsesmuligheder er svære at værdiansætte, idet de også kan findes urimelige. Denne type undta-

gelse er kendt som bagatelgrænsen. Denne er skabt for, at goder, der også er arbejdsredskaber, ikke 

skal beskattes fuldt ud. Bagatelgrænsen findes i LL § 16, stk. 3, pkt. 3, som foreskriver: 

Goder, som arbejdsgiver i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, 

hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 

3.000kr., der reguleres efter personskatteloven § 20. Hvis godernes samlede værdi i indkomståret over-

stiger grundbeløbet, beskattes hele den samlede værdi.  

Grundbeløbet er i 2010 reguleret til 5.500, og er i forbindelse med Forårspakken 2.0 ikke blevet regule-

ret i forhold til 20095. Det skal bemærkes, at der er tale om et grundbeløb og ikke en bundgrænse. Det 

er altså hele den samlede værdi, som skal beskattes og ikke kun det beløb, som ligger over grænsen, 

hvis grundbeløbet overskrides. 

Med lovteksten ”goder, som arbejdsgiver i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbej-

de” kan det være svært at tyde præcist, hvilke goder, som hører med under bagatelgrænsen. Her er en 

god tommelfingerregel; opnår arbejdstager fradrag ved selv at afholde ydelsen til godet, så er godet 

dækket af bagatelgrænsen. Hertil skal man huske, at goder ikke kun er begrænset til fysiske genstande, 

men også kan omfatte tjenesteydelser eller andet, der medfører en besparelse hos arbejdstager. 

I lovforarbejdet er der angivet en række eksempler på goder, der kan falde ind under bagatelgrænsen. 

Det drejer sig om følgende: 

• Vaccination af medarbejdere, der vanskeligt kan undværes under en kommende spidsbelast-

ning.  

                                                           
5
 Da den reguleres efter PSL § 20, som er fastfrosset. 
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• Gratis mad og drikkevarer i særlige tilfælde, fx i forbindelse med overarbejde.  

• Fri avis til brug for arbejdet.  

• Afholdelse af ferie under eller i forlængelse af en tjenesterejse, fx når dette medfører en be-

sparelse for arbejdsgiveren.  

• Vareafprøvning af virksomhedens nye produkter.  

• Et (delvist) arbejdsgiverbetalt kørekort, der skal bruges som led i arbejdets udførelse.  

• Kreditkortordninger.  

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

Hertil kommer et gode som skærmbriller, hvilke oftest har blandet anvendelsesmuligheder, da de ikke 

kun kan benyttes på arbejdspladsen, men også privat. Hvis tilfældet er, at de kan tages med hjem og 

bruges dér, henhører de til bagatelgrænsen. Er der derimod tale om et par briller, som afleveres hver 

dag på kontoret, er der tale om almindelig personalepleje, altså et skattefrit gode. Bagatelgrænsen 

gælder altså for goder med delte anvendelsesmuligheder, hvor arbejdsredskabsdelen er den primære. 

2.5. Indberetningspligt  

Sidste kapitel beskrev hvad et personalegode var, og hvordan det skulle beskattes. Dette kapitel vil 

anskueliggøre, hvem der har pligt til at indberette værdien af de skattepligtige goder til SKAT.  

Regeringen indførte med forårspakken 2.0 nye regler omkring indberetningen af personalegoder. Af 

bekendtgørelse nr. 1198 af 9/12 2009 § 13 fremgår følgende: Efter skattekontrollovens § 7A, stk. 3. 

skal enhver, der som led i et ansættelses- eller aftaleforhold i en kalendermåned har ydet skattepligtige 

fordele, omfattet af ligningslovens § 16, uden at der er betalt fuldt vederlag derfor, foretage indberet-

ning herom til indkomstregisteret. 

Herefter skal arbejdsgiver, som yder af goderne omfattet af LL § 16, med enkelte undtagelser, frem-

over indberette værdien af de ydede personalegoder. Denne indberetning skal ske månedlig, samtidig 

med indberetningen af løn m.v. for samme periode. Såfremt der ikke skal indberettes løn for en given 

periode, skal der fortsat indberettes for ydede personalegoder på det tidspunkt, hvor oplysninger om 

løn m.v. efter skattekontrollovens § 7, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., skulle være indberettet. 
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Endvidere fremgår det af bekendtgørelse nr. 1198 9/12 2009 § 13, at arbejdsgiver ikke skal foretage 

indberetning af ydede personalegoder, som er omfattet af ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt., uanset 

om den samlede årlige tildeling af sådanne goder overstiger grundbeløbet efter denne bestemmelse. 

Arbejdsgiver skal med andre ord ikke foretage indberetning af ydede goder, som falder ind under ba-

gatelgrænsen. Dette selvom det første lovforslag indeholdt forslag herom. Kravet blev fjernet efter 

høringsrunden. 

 

Figur 2.1: Kilde PWC’s præsentation af beskatning af personalegoder 

Ovenstående illustration skildrer hvilke områder, som arbejdsgiver skal indberette. De to cirkler til høj-

re er områder, som ikke skal indberettes. Disse to områder er forklaret i afsnittet skattefrie goder. Den 

store cirkel indeholder de resterende afsnit, både hovedreglen og undtagelserne hertil, som findes i LL 

§ 16. Der er nu indført indberetningspligt for alle områderne. Før i tiden har der kun været indberet-

ningspligt for arbejdsgiver på nogle få af områderne, såsom fri bil, bolig, sommerhus m.m.. Endvidere 

har indberetningspligten af fri telefon været skiftende.  I forhold til hovedreglen for indberetningsplig-

ten er der også undtagelserne. Disse undtagelser findes i den lille lyserøde cirkel. Denne cirkel indehol-

der, som tidligere beskrevet området bagatelgrænse, men også andre undtagelser, her kan nævnes 

optjening af fly- og hotelpoint, da det blev fundet meget besværligt og omkostningsfuldt at fremfinde 

disse oplysninger.  
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2.5.1. Følger af ændringen af indberetningspligten 

Forårspakken 2.0 har givet arbejdsgiveren en skærpet indberetningspligt af de personalegoder, som 

bliver ydet til arbejdstager. Denne øgede indberetningspligt må antages at have fået konsekvenser for 

både arbejdstager og arbejdsgiver. 

Før forårspakken 2.0 var det arbejdstagers ansvar at foretage indberetningen til skattemyndighederne 

via sin årsopgørelse, såfremt denne modtog skattepligtige goder, såsom et par flasker vin, billetter til 

sportsarrangementer eller andre belønninger fra arbejdsgiver.  

Indførelsen af arbejdsgivers indberetningspligt ændrede ikke på selve beskatningen af personalego-

derne. Arbejdstagere, som modtog goderne, skulle også være beskattet efter den tidligere lovgivning. 

Det er ifølge SKAT’s foredrag6  omkring indberetningspligten SKAT’s vurdering, at der er mange ar-

bejdstagere, som før denne lovændring bevidst som ubevidst ikke har indberettet værdien af deres 

personalegoder. Denne hypotese dokumenteres i ”SKAT april 2009”. Én af konklusionerne i denne rap-

port er, at de fleste fejl i borgernes selvangivelser generelt sker i de tilfælde, hvor indberetningen ikke 

sker fra tredjeparter, dvs. når borgene selv skal sørge for indberetningen. Det er svært at vurdere, om 

den manglende indberetning skyldes bevidst unddragelse, eller om det har været vanskeligt for borge-

ren at afgøre, i hvilke tilfælde indberetning skulle være sket. 

Ordningen, hvor arbejdsgiver skal stå for indberetningen af personalegoder, har fået en hård medfart, 

da det vil medføre en større administration for arbejdsgiver end tidligere. Flere skatteeksperter mener, 

at de øgede administrative omkostninger, som arbejdsgiver vil opleve ved tildeling af personalegoder 

til arbejdstager, vil få arbejdsgiverne til at mindske udbuddet af goder7. Endvidere vil selve beskatnin-

gen, efter eksperternes vurdering, få mange arbejdstagere til at takke nej til at modtage gaver for at 

undgå beskatning8. Dette kan i værste fald medføre, at arbejdstager ikke vil yde en ekstra indsats, da 

der ikke vil være stillet denne en ”gulerod” i sigte, eller fordi ”guleroden” vil være for lille, eftersom 

arbejdsgiver nu også skal dække skatten.  

For arbejdsgiver betyder indberetningspligten en øget fokus på værdien af givende personalegoder. 

Denne øgede fokus på værdien skaber en ekstra omkostning i kraft af feriepenge. Ifølge ferieloven § 26 

                                                           
6
 afholdt løbende i efteråret 2010 for virksomheder 

7
 http://www.erhvervsbladet.dk/ledelse/frynsegoderne-er-paa-tilbagetog 

8
 http://epn.dk/privat/article1938560.ece 
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skal arbejdsgiveren beregne feriegodtgørelse og ferietillæg af ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb 

og personalegode, som er vederlag for arbejde under ansættelsen. Den øgede fokus, på den indberet-

tede værdi, giver et mere gennemskueligt billede af lønnen, som arbejdstager modtager, og giver der-

for større mulighed for at fastsætte den ferieberettede løn. 

I lovgivningen findes ingen krav til at indberetningen af personalegoder skal fremgå af lønsedlen. Dette 

kan give anledning til uoverensstemmelser mellem arbejdsgiver og arbejdstager, da disse kan have 

forskellige opfattelser af værdien af et gode. Eftersom, der ikke er krav til, at det skal fremgå af lønsed-

len, vil arbejdstager i forbindelse med årsopgørelsen stå med et beløb, som denne ikke selv kan rede-

gøre for, da det er virksomheden, der står for indberetningen. Da der er tale om en indberetning fra 

virksomheden, må det antages at der vil være tale om ”feltlåsning”, hvorved en medarbejder ikke 

umiddelbart selv kan rette i de indberettede oplysninger i sin årsopgørelse. Endvidere vil en medarbej-

der, som ikke har været/er blevet gjort opmærksom på skattepligten af et tildelt gode, modtage en 

ubehagelig overraskelse i forbindelse med sin årsopgørelse, da denne kan stå med en restskat, som 

ikke var forventet. 

2.6. Sammenfatning 

Dette kapitel har skildret de generelle forhold ved personalegoder, herunder beskatning og indberet-

ningspligt. 

Det er blevet belyst, at der ikke findes nogen lovmæssig definition af, hvad et personalegode er, men 

da personalegoder har noget med sparet privat forbrug at gøre og ikke er kontanter, er goderne i skat-

temæssig forstand lig med naturalier. 

Beskatning af personalegoder findes i henholdsvis SL § 4 og LL § 16, hvoraf SL giver selve beskatningen, 

mens LL giver værdiansættelsen af goderne. 

Hovedreglen for beskatningen af personalegoder er, at de skal beskattes til markedsværdien. Der fin-

des flere undtagelser til hovedreglen; goder kan blandt andet værdiansættes efter et skematisk, pro-

centvis eller et fastbeløbsprincip. Endvidere er flere goder skattefritaget lovgivningsmæssigt, fordi de 

kan betegnes som personalepleje, eller der findes specifik lovgivning, f.eks. på områder som sundhed 

og uddannelse. 
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Når et gode har blandede anvendelsesmuligheder, kan det skattemæssigt være svært at finde frem til, 

hvad der er gældende. Dette skyldes, at der for nogle goder gælder, at hvis de hovedsageligt bliver 

brugt som arbejdsredskab, falder de inden for reglen om bagatelgrænsegoder, mens der for andre 

goder vil gælde, at den private anvendelsesmulighed udløser beskatning. 

Da indberetningspligten nu er ændret, så det hovedsageligt er arbejdsgiver, som skal stå for indberet-

ningen, er det nu blevet mere aktuelt, at denne kender til reglerne for værdiansættelse og beskatning. 

Selve indberetningspligten vil medføre, at arbejdsgiver vil have en større administrativ omkostning ved 

tildeling af personalegoder, end de havde før 2010. 

Endvidere mener nogle eksperter, at der vil være flere arbejdstagere, som vil takke nej til personale-

goder, da skattepligten af disse nu er blevet synliggjort. Denne synliggørelse har medført at arbejdsta-

ger nu i højere grad vil blive beskattet af goder de modtager. 
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3. Bruttolønsordning 

I dette kapitel vil begrebet bruttolønsordninger blive gennemgået. Dette skal være med til at skabe et 

overblik over, hvad der forstås ved en bruttolønsordning og hvilke betingelser, der er i forbindelse med 

indgåelse af en sådan aftale. Forholdene omkring bruttolønsordninger er interessant for opgaven, da 

dette er en måde, hvorpå arbejdstager selv kan være med til at finansiere sine personalegoder. Kapit-

let skal endvidere danne grundlag for den senere vurdering af multimedieskatten og den mest optima-

le sammensætning af lønpakken. 

En bruttolønsordning indebærer, at arbejdstager i stedet for kontant løn vælger at blive aflønnet i na-

turalier/personalegoder. Med andre ord så accepterer arbejdstageren en kontantlønnedgang mod at 

få stillet et eller flere goder til rådighed af arbejdsgiver. Reduktionen af kontantlønnen vil oftest svare 

til den udgift, som arbejdsgiver har i forbindelse med godet. Konverteringen af kontant løn vil kunne 

medføre en skattebesparelse for arbejdstager. Denne besparelse afhænger dog af hvilket gode, der 

bliver stillet til rådighed, og hvordan dette bliver beskattet. Dette vil blive uddybet senere. 

En fordel ved bruttolønsordninger er, at begge parter kan opnå en økonomisk gevinst.  For arbejdsgi-

veren gælder, at denne bliver mere attraktiv over for mulige arbejdstagere og har nemmere ved at 

fastholde egnede arbejdstagere ved at tilbyde bruttolønsordninger. Arbejdstageren får ved en brutto-

lønsordning mere indflydelse på sammensætningen af egen løn og vil i flere tilfælde kunne opnå en 

højere nettoløn gennem besparelser i skat. Samtidig vil arbejdsgiveren få dækket sine omkostninger til 

goderne gennem arbejdstagers betalinger. Dog vil der aldrig være tale om 100 % dækning af udgifter-

ne, da der vil være forskellige administrative omkostninger ved at opretholde en bruttolønsordning. 

Herudover er et af kriterierne for indgåelse af en bruttolønsordning, at arbejdsgiver skal bære risikoen. 

3.1. Betingelser 

Kontantlønnedgangsaftaler er ikke direkte reguleret i lovgivningen. De senere års afgørelser fra SKAT 

og Skatterådet har dog medført, at praksis på området er blevet mere klar. Betingelserne fremgår af 

ligningsvejledningen ”Almindelig del 2011-1, afsnit A.B.1.9.1”. 

Hvis arbejdstager betaler arbejdsgiveren for at få stillet et personalegode til rådighed ved nedgang i sin 

kontante løn (bruttoløn), stilles der efter praksis denne række betingelser:  
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1. Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet ned-

gang i den kontante løn.  

2. Overenskomster, som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede veder-

lagsaftale.  

3. Den aftalte reduktion af den kontante løn skal løbe over én hel lønaftaleperiode. Som 

hovedregel må perioden ikke være under 12 måneder.  

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

uden at være i strid med kildeskattelovens § 46, stk. 3.  

5. Arbejdsgiveren skal have økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, 

at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke 

reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturaliegodet eller af de løbende om-

kostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed.  

6. Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for den ansatte. 

Arbejdsgiveren skal således enten være ejer af godet eller være kontraktpart i forhold 

til den eksterne leverandør af godet.  

Alle betingelserne skal være opfyldt, for at der kan være tale om en lovlig bruttolønsordning. Endvide-

re er punkt 5. suppleret med yderligere betingelser for, at betingelsen kan være opfyldt; aftalen skal 

være indgået frivilligt mellem arbejdsgiver og arbejdstager, samt arbejdstager skal have mulighed for 

at træde ud af ordningen, eventuelt med et rimeligt varsel. I forhold til, at arbejdsgiver skal have den 

økonomiske risiko, betyder denne betingelse og de supplerede betingelser, at træder arbejdstager ud 

af ordningen, så er det arbejdsgiver, der hæfter overfor leverandøren, som i nogle tilfælde vil kunne 

have en længere opsigelse, end arbejdstageren har. 

Bruttolønsordningerne kan som udgangspunkt anvendes på alle former for personalegoder, medmin-

dre det specifikt fremgår af reglerne for beskatning af et gode. Blandt andet kan rejse- og kørselsgodt-

gørelse ikke indgå jf. LL § 9, stk. 4.  Det er dog ikke alle personalegoder, som er lige gunstige at konver-

tere om til en bruttolønsordning. Dette er uddybet i næste afsnit.  
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3.2. Hvornår kan en bruttolønsordning betale sig? 

Som nævnt tidligere vil både arbejdsgiver og arbejdstager kunne have fordele ved at konvertere en 

aftalt kontantløn om til en naturalieydelse. Af en statusrapport til folketinget i 2008 (ØKONOMI- OG 

ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, 2008 ), står følgende: 

”Skattemæssig begunstigelse er de tilfælde, hvor: 

• Naturaliegodet ved indkomstopgørelsen skattemæssigt værdiansættes lavere end markeds-

værdien (kontantløn værdiansættes altid skattemæssigt til markedsværdien). 

 

• Naturaliegodet ikke er arbejdsmarkedsbidrags- og SP-pligtigt (der skal betales arbejdsmarkeds-

bidrag mv. af kontantløn). (Opkrævningen af SP-bidrag er dog midlertidigt suspenderet). 

 

• Naturaliegodet er momsmæssigt fradragsberettiget for arbejdsgiveren. Der vil være en moms-

fordel for virksomheden og/eller de ansatte, når kontantløn, der ikke er momsrelevant, erstat-

tes af et momsbelagt personalegode. 

 

• Der ikke betales lønsumsafgift af naturalievederlaget (der betales lønsumsafgift af kontantve-

derlag). (Værdien af naturalaflønning skal indgå i lønsumsafgiftsgrundlaget, hvis goderne beret-

tiger til feriegodtgørelse). ”                

 

   

Arbejdsgiver og arbejdstager skal derfor være opmærksomme på, at hvis et gode ikke behandles skat-

temæssigt anderledes end kontantløn, som følge af mindst en af de nævnte punkter, så vil der ikke 

være nogen skattemæssig besparelse for nogen af parterne. 

Arbejdsgivers fordel vil altså, ud over at være mere attraktiv for arbejdstager, også være en skatte-

mæssig besparelse ved enten at kunne løfte moms eller nedskrive lønsumsafgiftsgrundlagt. Dog vil de 

økonomiske fordele med høj sandsynlighed være så små, at de kun i sig selv kan opveje den øgede 

omkostning til administration, som der vil være ved indførelse af en bruttolønsordning. Det, der skal 

trække for arbejdsgiver, er altså ikke økonomien, men mere, at de vil fremstå som mere attraktive. 
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Arbejdstagers fordel vil som følge af ovenstående være til stede, når den skattemæssige værdi er lave-

re end markedsværdien, da de herved vil opnå en skattemæssig besparelse. Dette er ved nedenståen-

de regneeksempel forsøgt synliggjort. 

I regneeksemplet er følgende oplysninger brugt. En arbejdstager har en månedsløn på 50.000 kr. og 

har muligheden for at konvertere sin kontantløn til personalegoder. I nedenstående eksempel er der 

tale om et gode til 7.000 kr., hvor den skattemæssige værdi ændres.  Skattesatsen er sat til marginal-

skatteprocenten for en arbejdstager, der skal betale topskat 56,1 %, ifølge (Skatteministeriet 2010) 

    Ingen goder markedsværdi 

under mar-

kedsværdi skattefrit 

        

Medarbejderens beskatning:      

Kontant bruttoløn før lønnedgang 50.000 50.000 50.000 50.000 

Bruttoløntræk   0 -7.000 -7.000 -7.000 

Skattemæssig værdi af godet  0 7.000 3.000 0 

I alt til beskatning   50.000 50.000 46.000 43.000 

        

Skat 56,10 %   -28.050 -28.050 -25.806 -24.123 

        

Nettoløn    21.950 14.950 17.194 18.877 

Egenbetaling til godet  -7.000 0 0 0 

Netto indkomst efter udgift til godet  14.950 14.950 17.194 18.877 

        

        

Effektiv skattesats   56,10 % 56,10 % 51,61 % 48,25 % 

        

Skatte besparelse / øget nettoløn 0 0 2.244 3.927 

 

Figur 3.1. egen tilvirkning 

Ovenstående eksempler viser meget klart, at der for arbejdstager er en gevinst at hente ved en brutto-

lønsordning, såfremt godets skattemæssige værdi ligger under markedsværdien. Det kan bemærkes, at 

hovedreglen for fastsættelse af beskatningsværdien, som tidligere nævnt, er markedsværdien. Det er 

bedst for arbejdstager og arbejdsgiver, at der er tale om goder, som hører ind under undtagelserne. 

Som eksempel herpå nævnes fri bil, hvor beskatningsværdien kan være under en evt. leasingomkost-

ning eller ved multimedier, hvor den skattepligtige værdi, som tidligere nævnt, er 250 kr. pr. måned. 
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3.3. Bruttolønsordningens anvendelsesmuligheder 

I ovenstående afsnit er det belyst hvilke krav, der stilles for, at en bruttolønsordning er lovlig. Endvide-

re kan man i Figur 3.1 se, at det for medarbejderen bedst kan betale sig at konvertere kontant løn om 

til et personalegode, såfremt dette enten er skattefrit eller bliver skattemæssigt værdiansat under 

markedsværdien. Selvom det lyder ligetil, findes der flere bindende svar på området.  Når arbejdsgiver 

forhører sig om bruttolønsordningen, er det for at få bekræftet om aftalen kan anvendes på forskellige 

goder eller om kravene kan anses for opfyldt i et opstillet eksempel.  

Nedenfor er et uddrag af eksempler, som skal vise forskellige ting, som arbejdsgiver og arbejdstager 

skal være opmærksomme på inden indgåelsen af en bruttolønsordning. 

SKM 2008.896.SR, hvor en virksomhed forespørger om de kan konvertere en uddannelse om til et 

bruttolønstræk. Dette er muligt og kan betale sig for medarbejderen, da uddannelse, som opfylder LL § 

31 er skattefrie. I dette tilfælde var SKAT dog forsinket med svaret, og derfor kunne det ikke komme 

med i lønnen, hvorved uddannelsesaftalen blev indgået mellem arbejdstager og uddannelsesstedet 

uden arbejdsgiver. Dette betyder, at aftalen ikke opfylder kravene til en bruttolønsordning. Arbejdsgi-

ver kunne heller ikke trække pengene bagudrettet, da der allerede var indeholdt og afregnet korrekt A-

skat af lønnen, og fordi kravet om, at arbejdsgiver skal bære risikoen ikke var opfyldt. 

I SKM2008.795.SR bekræftes, at bøger, som er omfattet af LL § 31 kan laves som en bruttolønsordning, 

men skal trækkes over en periode på minimum et år og ikke kan begrænses til studiets varighed. End-

videre bekræftes det, i det bindende svar, at et togkort kan indgå som en bruttolønsordning. Det vil for 

nogle medarbejdere være positivt. Godet er skattefrit, hvilket efter figur 3.1 skulle være det mest løn-

somme for arbejdstager, men arbejdstager mister retten til befordringsfradrag og bør derfor først ud-

regne, om man faktisk opnår en besparelse. 

SKM 2008.687.SR håndhæver kravet til arbejdsgivers risiko. Det vil sige, at man ikke kan lave aftaler 

om, at arbejdstager ved opsigelse eller fratrædelse skal godtgøre de resterende træk, som vil mangle. 

I SKM2008.1034.SR forhører en arbejdsgiver sig om, hvorvidt et kontingent til golf er skattepligtigt og 

om man ved at gøre det til en bruttolønsordning, kan gøre det skattefrit. Her gøres det klart, at fordi 

man konverterer noget til en bruttolønsordning, så bliver det ikke skattefrit. Det er samme tilfælde i 
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regneeksempel 2 fra figur 3.1, hvor beskatningsværdien er lig markedsværdien, der vil ingen gevinst 

være for arbejdstager. 

SKM2007.681.SR, arbejdsgiver ville aftale en bruttolønsordning i forbindelse med parkering ved ar-

bejdspladsen i det indre København. Dette kan godt lade sig gøre så længe alle krav er opfyldt. P-

pladser ved arbejdspladsen er skattefrie, hvorved det er en fordel for arbejdstager. Der bliver dog gjort 

opmærksom på, at hvis godet bruges privat, så er arbejdstager skattepligtig af forbruget. 

Af ovenstående sager kan det ses, at det er vigtigt for begge parter at overveje konsekvenserne ved 

indgåelse af sådanne vederlagsaftaler, herunder er det ikke kun de skattemæssige forhold, som skal 

vurderes.  

3.4. Sammenfatning 

Det ses af nogle af sagerne, at det er vigtigt, at alle kravene er opfyldt, heriblandt at arbejdsgiver skal 

bære den økonomiske risiko. Dette medfører, at ud over omkostningerne til at administrere en sådan 

ordning, så skal arbejdsgiver også være klar på at modtage eventuelle ekstra omkostninger ved fra-

trædelse af medarbejdere. Arbejdsgiver kan have et længere opsigelsesvarsel overfor leverandøren, 

end arbejdstager har overfor arbejdsgiver. Disse ekstra omkostninger kan arbejdsgiver øge brutto-

lønstrækket med overfor arbejdstager og derigennem få dækket disse mulige ekstra omkostninger. 

Dette kan dog medføre, at godet mister sin værdi for arbejdstager, da denne enten kan købe det billi-

gere privat eller, at skattebegunstigelsen bliver så lille, at det ikke vil kunne betale sig. 

For arbejdstager er det først og fremmest vigtigt, at godet, som denne får stillet til rådighed, ikke er 

skattepligtig af markedsværdien, hvilket regneeksemplet i figur 3.1 også viste. Endvidere skal arbejds-

tager vurdere om personalegoder er bedre end kontant løn, fritid eller skattebegunstigede pensions-

ordninger.  

Det er som tidligere nævnt vigtigt for begge parter at vurdere konsekvenserne ved indgåelse af en 

bruttolønsordning, da det kan have både positive og negative konsekvenser. 
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4. Nye lovforslag 

I 2011 er der sket to ændringer til beskatningen af personalegoder. 

1)  Der er blevet indført en ægtefællerabat i forbindelse med multimedieskatten  

2) Der er indført små rettelser til forårspakken 2.0: 

a. En ny bagatelgrænse 

b. Ændring af reglerne i forhold til fri kost  

c. Ændring i forhold til sponsorbilletter. 

Dette kapitel vil kort redegøre for ændringerne. Først vil de nyeste ændringer bliver gennemgået, da 

disse har konsekvens både for beskatning og indberetning. Herefter vil ændringen til multimedieskat-

ten blive gennemgået.  

4.1. Rette op på forårspakken 

Den 17. marts 2011 blev regeringen og socialdemokraterne enige om at fremstille et lovforslag til æn-

dring af beskatningen af nogle personalegoder. Forslaget skulle ses som et forsøg på at rette op på 

regler, som kan virke nidkære eller urimelige9. I forslaget blev der lagt op til tre ændringer af beskat-

ningen af personalegoder: Skattefritagelse af fri kost ved pædagogisk træning, skattefritagelse for fri-

billetter modtaget i et ansættelsesforhold og skattefri bagatelgrænse for personalegoder. 

4.1.1. Skattefritagelse af fri kost ved pædagogisk træning 

Denne fritagelse sker for at skåne de arbejdstagere, der er rollemodeller i spisesituationer. Nogle ar-

bejdstagere har som en del af deres arbejde, at de skal være rollemodel i spisesituationer for personer, 

som har et behov for at opleve og lære basale spisevaner. Dette vil give skattefrihed til hovedsagligt 

pædagoger og pædagogmedhjælpere, der er ansat i vuggestuer, børnehaver og institutioner for per-

soner med psykisk og/eller fysisk nedsat funktionsevne.  

Ændringen vil fjerne en uhensigtsmæssig skattepligt for arbejdstagere, som i forbindelse med deres 

arbejde løfter en social opgave ved at lære fra sig i forbindelse med spisning. Det er vigtigt at fremhæ-

ve, at forslaget ikke giver skattefrihed til alle pædagoger, men kun til den del, som indtager deres mad 

i selskab med de børn/beboere, som har behov for at lære, samt opleve basale spisevaner. Vælger 

                                                           
9
 http://www.skm.dk/lovforslag/hoering/8429/?rel 
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pædagogen at sætte sig ind i et tilstødende lokale for at indtage sin mad, vil denne være skattepligtig, 

såfremt den er betalt af arbejdsgiver. 

4.1.2.  Skattefritagelse for fribilletter modtaget i et ansættelsesforhold 

Det er fundet uhensigtsmæssigt, at virksomheder, der ønskede at sponsorere et sportsarrangement 

eller en kulturbegivenhed, ikke kunne videregive billetter til sine ansatte uden det havde en skatte-

mæssig konsekvens for arbejdstager. Endvidere ville arbejdsgiver opnå en ekstra administrative om-

kostninger i forbindelse med indberetningspligten af personalegoder.  

Betingelserne for skattefriheden er, at billetterne ikke må være hovedydelsen i forbindelse med spon-

soratet, og modtageren skal være i et ansættelsesforhold til giveren. Endvidere pointeres det, at (fri) 

kost og transportudgifter til arrangementet ikke er inkluderet i skattefriheden, medmindre de indgår 

som en del af billetten, der er udstedt. 

4.1.3. Skattefri bagatelgrænse for personalegoder 

Med forslaget er der et ønske om at skabe en ekstra bagatelgrænse, som skal gøre det muligt for ar-

bejdsgiver at honorere arbejdstager med små naturalier til en værdi under 1.000 kr. uden at arbejdsta-

ger vil være skattepligtig af modtagelsen. Der er tale om en bagatelgrænse i samme forstand som den 

nuværende, hvor arbejdstager vil blive skattepligtig for alle modtagede personalegoder, hvis værdien 

samlet på årsbasis overstiger 1.000 kr.  

Ved opgørelse af om beløbsgrænsen på 1.000 kr. er opnået, medregnes værdien af firmajulegaven. Er 

den samlede værdi over grænsen, skal arbejdstager beskattes af værdien af alle goderne foruden jule-

gaven. Julegaven skal altså ikke medregnes i den skattepligtige værdi, da den ved lov er skattefritaget.    

Goder, som kontanter eller gavekort, der udløser A-skattepligtig indkomst, indgår ikke under grænsen 

og vil blive beskattet som hidtil. Lejlighedsvise gaver, som normalt er skattefrie, samt goder, der falder 

ind under den nuværende bagatelgrænse, vil ikke medgå i denne nye bagatelgrænse. 
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4.2. Indberetningspligt 

I forbindelse med det nye lovforslag ønsker regeringen at minimere arbejdsgivers omkostninger til 

administration10 af personalegoder ved at flytte indberetningspligten af personalegoder til en værdi på 

under 1.000 kr. over til arbejdstager. Dette vil gøre det nemmere for arbejdsgiver at give sine medar-

bejdere små belønningsgaver uden, at det vil udløse beskatning for arbejdstageren med det samme, 

og arbejdsgiver vil ikke skulle bruge administrationsomkostninger på at indberette værdien.  

Det skal bemærkes, at goder, hvis skatteforhold er beskrevet i anden særlovgivning, såsom multime-

diebeskatning, beskatning af fri bil eller bolig, ikke er fritaget for indberetning fra arbejdsgivers side.  

Med andre ord så gælder indberetningsfritagelsen kun for goderne, der falder ind under den nye baga-

telgrænse. 

4.3.  Ægteskabsrabat 

Ved lov nr. 1563 af 21. december 2010 blev der indført ægtefællerabat i forbindelse med multimedie-

skatten. Rabatten bliver givet fra indkomståret 2011 og frem. Formålet med rabatten var et ønske om 

at tage højde for, at multimedieskatten i nogle tilfælde gav højere beskatning end værdien af multi-

medierne, hvor der er tale om ægtefæller, der begge er omfattet af multimediebeskatningen. 

Denne rabat har ingen indvirkning på virksomhedernes indberetningspligt eller pligt til at indeholde A-

skat og AM-bidrag for værdien. Rabatten gives ved SKAT’s gennemgang af årsopgørelserne. Rabatten 

giver hver ægtefælle 25 % rabat på den indberettede værdi, dog skal den samlede værdi være mindst 

3.000 kr. Dette medfører, at den samlede værdi før rabatten skal være minimum 4.000 kr. En betingel-

se mere er, at ægtefællerne skal være samboende ved årets udgang. 

4.4. Sammenfatning 

Regeringen har indset at der kan være visse konflikter forbundet med beskatningen og indberetningen 

af nogle personalegoder. Der er derfor fremsat et lovforslag der vil; gøre sponsorbilletter skattefrie, 

indføre en ekstra bagatelgrænse på 1.000 kr., som sikrer skattefrihed ved bespisning af arbejdstagere, 

som ved spisning løfter en social opgave. 
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Grænsen på 1.000 kr. for indberetning og skattepligt burde mindske de førnævnte øgede administrati-

ve omkostninger ved tildeling af personalegoder, således at niveauet vil ligge på nogenlunde det sam-

me som før 2010. 

Endvidere er der indført en rabat til multimedieskatten, som skal være med til at sikre, at husstande 

med ægtefæller ikke bliver ramt så hårdt som i 2010. I 2010 kunne begge ægtefæller blive fuldt multi-

mediebeskattet, og derigennem kunne skatteværdien for husstanden overstige godernes værdi. 

Rettelserne er et klart tegn på, at regeringen med indførelsen af forårspakken 2.0 ramte både flere 

arbejdstagere og arbejdsgivere end det var til tænkt. 
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5. Multimediebeskatning

I forbindelse med regeringens forårspakke

bedre kendt som multimedieskatten. Denne nye beskatning tager udspring i LL § 16, stk. 12 og 13.

I dette kapitel vil multimedieskatten blive gennemgået. 

beskatningen af multimedier gennemgås. D

skatningen og kritikken, som multimedieskatten

lerne blive gennemgået, for at belyse hvilke muligheder o

danne grundlag for at kunne lave en vurdering af multimedieskatten i forhold til; om den opfylder r

geringens ønsker, mulige sammensætninger af lønpakker og forholdene ved de indførte kontrolkrav. 

5.1. Baggrund 

I dette afsnit vil først den historiske udvikling, indenfor beskatning af multimedier bliver gennemgået. 

Herefter vil der være en kort redegørelse over de ændringer der er sket med indførelsen af den nye 

måde at beskatte multimedier på.

5.1.1. Den historiske udvikling

Nedenstående figur illustrerer den historiske udvikling.

I 1993, da regeringen lavede en skatteomlægning, blev LL § 16 ændret for at synliggøre beskatni

af personalegoder, og goderne skulle beskattes til markedsværdien. I forhold til multimedier, var der 
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Multimediebeskatning 

lse med regeringens forårspakke 2.0 blev der indført en ny type beskatning af multimedier, 

bedre kendt som multimedieskatten. Denne nye beskatning tager udspring i LL § 16, stk. 12 og 13.

I dette kapitel vil multimedieskatten blive gennemgået. Indledningsvis vil den historiske udvikling

gennemgås. Denne skal være med til at give en bedre forståel

, som multimedieskatten har medført. Efterfølgende vil selve beskatningsre

lerne blive gennemgået, for at belyse hvilke muligheder og begrænsninger der findes. Alt dette skal 

for at kunne lave en vurdering af multimedieskatten i forhold til; om den opfylder r

geringens ønsker, mulige sammensætninger af lønpakker og forholdene ved de indførte kontrolkrav. 

e afsnit vil først den historiske udvikling, indenfor beskatning af multimedier bliver gennemgået. 

der være en kort redegørelse over de ændringer der er sket med indførelsen af den nye 

måde at beskatte multimedier på. 

Den historiske udvikling 

Nedenstående figur illustrerer den historiske udvikling. 

Figur 5.1. egen tilvirkning 

I 1993, da regeringen lavede en skatteomlægning, blev LL § 16 ændret for at synliggøre beskatni

skulle beskattes til markedsværdien. I forhold til multimedier, var der 
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på dette tidspunkt kun nævnt telefoni i lovgivningen. Her valgte man at følge ligningsrådets satser, der 

foreskrev, at man skulle beskattes af en værdi af 3.000 kr. årligt for at have fri telefon stillet til rådig-

hed. Det man lagde vægt på i LL § 16, stk. 2 var, at der ikke var fradrag for privat indkøbte telefon-

abonnementer samtidig med, at tilskud til telefonudgifter ansås for at dække disse abonnementsudgif-

ter, hvorved de var skattepligtige. Beskatning af multimedier startede altså også som en undtagelse til 

hovedreglen. 

I forbindelse med ligningsrådets skattemæssige værdi på 3.000 kr., er det vigtigt at bemærke, at forar-

bejdet til lov nr. 483 af 30. juni 1993 foreskriver, at egenbetaling af goder medfører et tilsvarende skat-

tefradrag i den skattepligtige værdi. Dette betyder, at arbejdstager dengang kunne undgå beskatning, 

hvis denne selv afholdt private udgifter til telefoni for 3.000 kr. om året.  

Den skattemæssige behandling af computere blev opdateret ved lov nr. 437 af 30. juni 1997, hvor der i 

LL § 16, stk. 10 blev indført skattefrihed for en computer med tilbehør. Skattefriheden blev fremsat af 

to grunde; Den ene var, at muligheden for at etablere en hjemmearbejdsplads med computer skulle 

kunne ske uden eventuelle skattemæssige problemer. Den anden begrundelse til skattefriheden var 

den meget vanskelige værdiansættelse, da computeren på dette tidspunkt varierede meget i værdi, 

samtidig med, at værdien af brugt udstyr meget hurtigt faldt pga. den eksplosive markedsudvikling. 

Ovenstående skattefrihed blev ifølge regeringsundersøgelser udnyttet ved11, at arbejdstager via en 

bruttolønsordning gik ned i kontantløn for at få stillet en computer til rådighed. Dette fik arbejdstager 

udnyttet til fulde, da det som tidligere nævnt bedst kan betale sig at benytte en bruttolønsordning på 

et gode, der er skattefrit. Regeringen ønskede at fremme IT-kundskaben på arbejdsmarkedet, dog 

mente de, at denne udnyttelse af skatteloven skulle stoppes. Der blev derfor i 2000 lukket for skatte-

friheden, når arbejdstager var med til at finansiere computeren med ubeskattede midler. Det blev i 

stedet indført, at hvis arbejdstager ved reduktion af bruttoløn kompenserer arbejdsgiveren, ville ar-

bejdstager blive beskattet af 50 % af nyprisen for hvert år, udstyret var til rådighed.  

I 2000 blev beskatningen af telefon, for at lette administration, omdannet til at være B-indkomst. Det-

te skyldes, at der med modregningsreglen var flere som samtidig fik fradrag for det samme beløb, som 

de blev beskattet af. Endvidere blev begrebet fri telefon udvidet, så det nu også gjaldt køb af telefoner, 

samt når arbejdsgiver kun dækkede telefonregningen op til en beløbsgrænse. I forarbejdet til lov nr. 
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1301 af 20. december 2000 ses det, at datakommunikation indgår under den samme beskatning som 

fri telefon.  

I et ønske om at øge udbredelsen af computere i de danske hjem, og derigennem øge IT-kundskaben 

hos befolkningen, fremsatte regeringen i 2002 et ændringsforslag til beskatningen af multimedier. For 

at gøre det nemmere at etablere en hjemmearbejdsplads, blev der indført skattefrihed for dataforbin-

delser, dog med betingelse af, at der skulle være mulighed for at logge på arbejdsgivers netværk. I for-

bindelse med denne fritagelse, skulle der ikke tages højde for om forbindelsen også kunne bruges pri-

vat. Endvidere blev det senere gjort klart, at adgang til arbejdsgivers netværk krævede en bredere ad-

gang end kun til mail og kalenderfunktioner12. 

Med tiltaget i 2002 fik arbejdstager også mulighed for at forøge sit skattefradrag med egenbetalingen 

af beskattede midler til en hjemme-pc. Denne fradragsmulighed fik et loft på 3.500 kr., mens kravet for 

fradrag var, at arbejdsgiver skulle afholde mindst 25 % af udgifterne i forbindelse med hjemme-pc-

ordningen. Ved beregning af om de 25 % var opfyldt, måtte arbejdsgiver indregne omkostninger til pc-

uddannelse. Med det øgede fradrag på de 3.500 kr. pr. år, blev der ikke åbnet for, at arbejdstager og 

arbejdsgiver kunne aftale en bruttolønnedgang på 3.500 kr. om året. Fradraget blev givet for træk i 

nettolønnen. For at optimere styringen af dette fradrag, blev der pålagt arbejdsgiver indberetningspligt 

af det beløb, som denne blev kompenseret for af arbejdstager. De tidligere regler for beskatning ved 

en bruttolønsnedgang for at få en computer stillet til rådighed, blev bibeholdt. Ved indførelsen af et 

øget fradrag, øgede man også muligheden, for at en arbejdstager, der er ansat under overenskomst, 

kunne kompensere arbejdsgiver for at få muligheden for at få stillet en hjemme-pc til rådighed. Disse 

arbejdstagere har normalt ikke mulighed for at indgå i en bruttolønsaftale. Dette skyldes, at arbejdsta-

gere ansat under overenskomst normalt ikke får mere end, hvad overenskomsten foreskriver og derfor 

skal have en ekstraordinær lønstigning, der ikke er overenskomstbestemt, før de kan drage nytte af en 

bruttolønsordning. Kravet lyder; overenskomster, som parterne er bundet af, skal kunne rumme den 

ændrede vederlagsaftale. 

Der har igennem tiden været lagt meget vægt på, at computere 100 % betalt af arbejdsgiver skulle 

være skattefrie. Skattefriheden skulle ses som et ønske om både at udbrede it-kundskaben i befolknin-

gen og for at skabe mulighed for et mere fleksibelt arbejdsmarked. Arbejdstager blev skattepligtig, hvis 
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denne modtog en computer mod at betale arbejdsgiver kompensation ved nedgang i bruttolønnen. I 

den seneste ændring fra 2002 gjorde man egenbetaling af computere skattebegunstiget for alle ar-

bejdstagere ved at indføre muligheden for fradrag for kompensation betalt af beskattet løn. Igennem 

dette var der rig mulighed for, at arbejdsgiver og arbejdstager kunne finde en fornuftig løsning på mul-

timedier, hvor der ved egenbetaling ville kunne opnås en gunstig beskatning hos arbejdstager, mens 

arbejdsgiver kunne få dækket nogle af sine omkostninger.  

I 2002 fulgte beskatningen af fri telefon de tidligere regler med beskatning af 250 kr. per måned med 

ret til at modregne egenbetaling i det skattepligtige beløb. Herigennem havde arbejdsgiver mulighed 

for at kunne stille skattefrie goder til rådighed for arbejdstager, hvilket medførte at arbejdstager kunne 

være mere fleksibel og derved yde en ekstra indsats for sin arbejdsgiver. Dette kunne ske både ved at 

give internet, computer og delvist ved fri telefon. 

2010 var året, hvor multimedieskatten blev indført ved en ændring af LL § 16 stk. 12 og 13. Ændringen 

fremkom af lovforslaget L 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget som lov nr. 519 af 12. juni 

2009. Med multimedieskatten blev der gjort op med de mange små særregler, der tidligere har været 

og flere af de skattefrie goder blev fjernet. LL § 16, stk. 12 og 13, der blev omskrevet, forlyder nu såle-

des: 

Stk. 12: ”Den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere 

arbejdsgivere mv. som nævnt i stk. 1 for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 

kr. 3000 (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder 

oprettelses-, abonnements- og forbrugsafgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakom-

munikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgifter til etablering af internetforbindelsen. 

Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for 

råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private 

benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til 

det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres 

efter personskattelovens § 20.” 

Stk. 13: ”Stk. 1, 1. pkt., og stk. 12 finder tilsvarende anvendelse for selvstændigt erhvervsdrivende, for 

så vidt angår multimedier, som indgår i den erhvervsmæssige virksomhed og er stillet til rådighed for 
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privat benyttelse. I dette tilfælde kan udgifter vedrørende de pågældende multimedier fradrages efter 

reglen om driftsomkostninger i statsskattelovens § 6, litra a.” 

Det er tydeligt, at den nye formulering af stk. 12 og 13 er et forsøg på at simplificere reglerne for be-

skatningen. Selvom teksten nu ikke indeholder så mange særregler, er dette ikke ensbetydende med, 

at multimediebeskatningen er ligetil ud fra ordene i lovteksten. Reglerne for multimediebeskatningen 

vil blive gennemgået senere. Der vil først blive fokuseret på ændringen af lovgivningen,  

5.1.2. Sammenfatning 

I forhold til den tidligere lovgivning gælder der ikke længere forskellige regler for beskatning af telefo-

ni, dataforbindelser og computere. Dog findes der forskellige fortolkningsregler. Disse vil blive uddybet 

i næste afsnit omhandlende beskatningsregler. I forhold til beskatningen, så skal alle de førnævnte 

goder nu beskattes med samme beløb, som fri telefon før i tiden blev beskattet med. I forhold til belø-

bet, skal det dog bemærkes, at det ikke længere er muligt at modregne egenbetalingen i beskatnings-

værdien. Endvidere er den skattemæssige værdi gjort til A-indkomst, hvoraf der skal indeholdes og 

afregnes A-skat af arbejdsgiver. Fremover vil multimedieskatten altså indgå i den almindelige ind-

komst. Den skattepligtige værdi vil ikke være et beløb, som arbejdstager skal tage stilling til om skal 

med på årsopgørelsen. Arbejdstager skal heller ikke vurdere om denne har haft så høje private regnin-

ger, at modregningen gør, at beskatningsbeløbet vil være lig med nul. Denne modregningsregel frem-

gik før i tiden af stk. 13, som nu foreskriver, at denne multimediebeskatning også er gældende for selv-

stændige erhvervsdrivende. 

I forbindelse med indførelsen af multimedieskatten forsvandt nogle af mulighederne for at få skatte-

frie goder. Her kan blandt andet nævnes den skattefri dataforbindelse, der gjorde det muligt for ar-

bejdstager at arbejde hjemmefra på arbejdsgivers netværk uden, at det udløste yderligere beskatning. 

Det andet indirekte skattefrie gode, som er fjernet, er muligheden for hjemme-pc-ordninger, hvor det 

mulige skattefradrag er fjernet. Hertil hører dog, at reglen om beskatning af computere, som indgik i 

en bruttolønsordning, også er blevet fjernet. Dette gør, at der igen er mulighed for at købe en compu-

ter mod nedgang i kontantlønnen og derigennem ”spare” beskatningen. I forbindelse med computere 

er skattefriheden også fjernet for den 100 % arbejdsgiverbetalte computer. Denne skal nu beskattes 

som følge af multimedieskatten. 
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De sidste goder, som ikke længere kan modtages skattefrit, er mængden af telefoner. Før kunne ar-

bejdstager i forbindelse med fri telefon få stillet alle de telefoner til rådighed, som husstanden havde 

brug for. Dette er ikke længere muligt, da multimedieskatten kun kan anvendes i forbindelse med et 

ansættelsesforhold. Goder, der er stillet til rådighed for andre end arbejdstager, skal beskattes efter 

hovedreglen. 

Endvidere er beskatningen af multimedier ændret til en rådighedsbeskatning. Før indførelsen blev der 

ikke set så meget på, om multimedierne kunne bruges privat. Der var dog et krav om, at det skulle 

kunne bruges som et arbejdsredskab. Der gjaldt specielle regler for fri telefon, hvor der kunne stilles 

alle de telefoner til rådighed, som arbejdstager ønskede. Disse krav er nu blevet fjernet og følgende 

gælder: har arbejdstager et multimedie, hvor der er mulighed for, at det kan benyttes privat, vil ar-

bejdstager blive beskattet. Kan det dokumenteres, at mediet ikke har været benyttet privat, så kan 

beskatningen undgås. 

5.2. Beskatningsregler 

Lovgrundlaget til multimediebeskatningen stammer som tidligere nævnt fra LL § 16 stk. 12 og 13. Selve 

beskrivelsen af loven findes blandt andet i forarbejdet og i den vejledning, som SKAT udgav 24. no-

vember 2009. Denne vejledning går mere i dybden omkring, hvad der hører under multimediebeskat-

ningen, og hvad der falder udenfor. 

De to vigtigste grundsten i multimediebeskatning fremgår af den første linie i LL § 16 stk. 12. Den før-

ste er som tidligere nævnt; rådighedsbegrebet. Multimediebeskatningen kræver derved ikke en faktisk 

benyttelse af mediet, det er nok, at arbejdstager har muligheden for at kunne bruge dette privat. I 

forhold til, hvornår et medie kan anses for at være til privat rådighed for arbejdstageren, afhænger 

dette af medietypen. Dette vil blive gennemgået i de følgende afsnit. 

Den anden grundsten er, at beskatning af et eller flere multimedier skal ske til værdien af 3.000 kr. om 

året. Ved ordlyden et eller flere multimedier forstås, at arbejdstager kun beskattes af 3.000 kr. pr. år, 

uanset hvor mange forskellige multimedier, denne har fået stillet til rådighed.  Det skal bemærkes, at 

der er en begrænsning i antallet af medier indenfor de forskellige typer af multimedier. Begrænsnin-

gen skyldes, at goderne skal være stillet til rådighed for arbejdstageren og ikke direkte til dennes fami-

lie. Der findes flere eksempler på, hvor mange goder af hver type, som arbejdstager kan få stillet til 
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rådighed. Dette fremgår af den senere gennemgang af typerne. Multimedier, der er stillet til rådighed 

for en anden i privatsfæren, vil skulle beskattes efter hovedreglen i LL § 16.  

I forhold til rådighed gælder for alle goderne, at det er vigtigt, at skelne mellem om godet er stillet til 

rådighed på arbejdspladsen, med eller uden mulighed for at tage det med hjem, eller om multimedier-

ne stilles til rådighed i arbejdstagers private sfære. En tommelfingerregel er; kan godet ikke tages med 

hjem, udløser det ikke beskatning. Hvorimod kan det tages med hjem, eller er det stillet til rådighed i 

hjemmet, udløser dette som oftest multimediebeskatning. Endvidere skal det i forhold til rådigheden 

nævnes, at benyttes et gode privat én gang, så det uløser beskatning, er minimumsbeskatningen en 

måned. Med andre ord betyder det, at hvis et gode blot er til rådighed en dag, så bliver man beskattet 

for hele måneden. 

I forhold til multimedier stillet til rådighed på arbejdspladsen gælder der særlige regler i forhold til for-

retningsrejser. Ved forretningsrejser forstås, når arbejdsgiver udsender arbejdstager til et andet ar-

bejdssted end arbejdstagers sædvanlige arbejdsplads. Sælgere/konsulenter, som ofte er på kundebe-

søg og kun lejlighedsvis er på ”besøg” på arbejdsgivers adresse, anses ikke for at være på forretnings-

rejse/tjenesterejse og er derfor ikke dækket ind under disse regler, med mindre de faktisk er på forret-

ningsrejse. 

Særreglen går ud på, at arbejdstager ikke skal multimediebeskattes ved medtagelse af en bærbar 

computer eller et andet multimedie. En betingelse er, at arbejdstager har et arbejdsbetinget behov for 

at have mediet med, samt at mediet kun må anvendes erhvervsmæssigt.  

Fritagelsen efter denne særregel gælder også i forbindelse med hjemtagelse til privatsfæren af multi-

mediet enten før eller efter rejsen, såfremt aflevering eller afhentning ikke kan foretages uden unødigt 

besvær for arbejdstageren. Om afhentning eller aflevering er til unødigt besvær, findes der ingen spe-

cifikke betegnelser for. Unødigt besvær beror på en konkret vurdering, hvor der lægges vægt på flere 

faktorer, såsom yderligere afstand og tid, der skal benyttes til aflevering og afhentning, de økonomiske 

forhold, hvilket transportmiddel, der benyttes ved afhentning og aflevering, samt andre faktorer in-

denfor samme genre. 

 Et eksempel på unødig besvær kan være en arbejdstager, der har arbejdsplads i Herlev og bor i Roskil-

de. En dag skal denne udføre noget arbejde i Odense, uden at skulle forbi kontoret først. Da vil det 
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være besværligt for denne først at køre til Herlev for så at køre forbi hjemmet igen på vejen mod 

Odense. 

Kan multimediet, som skal anvendes på forretningsrejsen, uden besvær henholdsvis hentes eller afle-

veres på arbejdspladen uden at komme i kontakt med arbejdstages privatsfære, da vil hjemtagelsen af 

multimediet medføre beskatning. 

Af stk. 12 kan det udledes, at multimedierne kan inddeles i tre kategorier; Netværksforbindelse, Com-

puter og Telefoni. Som nævnt ovenfor findes der forskellige ”regler” inden for hver type. Disse vil blive 

gennemgået nedenfor. Et interessant aspekt for især arbejdstager er, hvor mange goder af hver type, 

denne kan få uden at blive beskattet yderligere.  

5.2.1. Computer 

Under kategorien computere hører også sædvanligt tilbehør, herunder skærm, printer, tastatur m.v. 

Ved begrebet ”sædvanligt” forstås almindelig størrelse og standard. Dette er altså et fleksibelt begreb, 

som er meget afhængig af tidens standarder. Af SKM2009.675.SR er det angivet af computere/tv-

skærme på 32” og op efter, ikke kan anses for at være sædvanligt tilbehør, da der ikke findes nogle 

skærme på markedet for computerskærme i den størrelse. Dog henvises der til SKM2008.762.SR, som 

angiver, at fladskærme op til 26” indgår som sædvanligt tilbehør, og at tv-tuner i en computerskærm 

er blevet en standard. Dette medfører, at det er muligt at få stillet en tv-fladskærm til rådighed, som 

altså kan bruges til computeren, som sædvanligt udstyr. Derved er begrebet skærm ikke begrænset til 

deciderede computerskærme. Det skal bemærkes, at arbejdsgiver skal stille en computer til rådighed, 

før der kan være tale om at stille sædvanligt udstyr til computeren til rådighed, der kan henføres til 

multimedieskatten. Hvis der ikke er stillet en computer til rådighed, men kun det sædvanlige udstyr, 

skal dette beskattes efter hovedreglen. 

Når forholdene omkring computeren vurderes, skal der skelnes mellem, hvorvidt computeren er bær-

bar eller stationær, og om den er stillet til rådighed på arbejdet eller i arbejdstagerens private sfære. 

Såfremt arbejdstager har en stationær computer til rådighed på arbejdet, vil det ikke udløse multime-

diebeskatning, hvilket skyldes, at det ikke antages, at en stationær computer tages med hjem for at 

kunne blive brugt i den private sfære. En stationær computer, stillet til rådighed hjemme hos arbejds-

tageren, vil per automatik udløse beskatning, da arbejdstager vil have mulighed for at bruge denne 
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privat samtidigt med, at arbejdsgiver ikke har mulighed for at kontrollere og sikre sig, at computeren 

kun bliver brugt erhvervsmæssigt.  

Bærbare computere er mere komplekse end de stationære. Dette skyldes, at der er en åbenlys mulig-

hed for at tage en sådan med hjem, hvilket normalt i sig selv vil udløse beskatning, da arbejdstager så 

vil have privat rådighed over den bærbare computer. Ligesom den stationære computer i arbejdsta-

gers hjem, vil arbejdsgiver ikke have mulighed for at kontrollere den private anvendelse af compute-

ren. Endvidere vil en bærbar ofte også blive anvendt i forbindelse med forretningsrejse, hvor der gæl-

der helt specielle regler i forbindelse med multimediebeskatningen. Dette er gennemgået tidligere.  

Såfremt arbejdstager har en bærbar computer stillet til rådighed på arbejdspladsen, med mulighed for 

at tage den med hjem, vil dette udløse beskatning. For at undgå denne beskatning, skal arbejdsgiveren 

have en regel/politik om, at den bærbare ikke må medtages, samt føre stikprøvekontrol med, at den 

bærbare computer faktisk er på arbejdspladsen uden for almindelig arbejdstid. Dette kan være ret 

krævende for arbejdsgiver. Den ”nemme” løsning kunne være at låse den bærbare computer fast og 

styre oplåsning fra et centralt sted, så arbejdstager får mulighed for at medtage den bærbare compu-

ter på forretningsrejser, samtidig med at arbejdsgiver fører kontrol med, om computeren hjemtages til 

privat anvendelse. 

5.2.1.1. Særlige regler 

Selvom det kan virke besværligt for arbejdsgiver at stille en computer til rådighed, som er mulig for 

arbejdstageren at medtage i dennes private sfære, uden at det udløser beskatning, er dette muligt. 

Der findes to mulige undtagelser, den ene mulighed er en hjemlånscomputer, og den anden er be-

grænsning af anvendelsesmuligheden af computeren. 

I forbindelse med hjemlånscomputere, gælder denne regel kun for computere med særligt progam-

mel. Et tekstbehandlingsprogram er ikke særligt programmel. De andre krav i forbindelse med hjemlån 

af en computer med særligt programmel er, at arbejdsgiver kun har et begrænset antal computere til 

rådighed for hjemlån. Af kravene gælder endvidere at computerne kun hjemlånes i ny og næ, samt at 

der er støtte for, at arbejdstager kun må anvende computeren erhvervsmæssigt. Herved gælder, at 

virksomhedens retningslinjer foreskriver, at den kun må anvendes erhvervsmæssigt. Et eksempel her-

for kunne være en IT- virksomhed, som har en vagtordning, hvor en arbejdstager har vagt hver femte 

uge og via et særligt program skal varetage overvågning af server og systemer, for at der ikke sker 
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nedbrud. Hvis denne ”vagtcomputer” går på omgang fra vagthavende til vagthavende, vil dette ikke 

udløse beskatning, mens hvis det er en fast computer arbejdstageren har, vil den udløse beskatning. 

Den anden undtagelse med begrænset anvendelsesmulighed er, for eksempel når en computer er bol-

tet fast i en erhvervsbil, som hjemtages. Hvis computeren ikke kan udtages af bilen, anses den ikke for 

at være til rådighed for privat benyttelse i arbejdstagers private sfære og udløser dermed ikke beskat-

ning. Endvidere skal der være indgået en aftale om, at mediet ikke må benyttes privat. Begrænset an-

vendelse kan også være når mediet er låst så det kun er erhvervsmæssige programmer, der kan an-

vendes. 

5.2.1.2. Antal computere 

Det er muligt at tildele arbejdstager rådighed over flere computere, som alle vil blive dækket af multi-

mediebeskatningen. Det er, som nævnt tidligere, vigtigt hvis der stilles flere computere til rådighed for 

arbejdstageren, at ingen af disse er stillet direkte til rådighed for andre i husstanden. En anden væsent-

lig ting er, at den ene af computerne hovedsageligt skal være arbejdsmæssig, hvilket vil sige, at der fra 

arbejdsgivers side skal være udstukket regler om for eksempel, at der ikke må være privat materiale på 

den givne computer, såsom billeder og spil. Alternativet hertil er, at arbejdstager ikke har administrati-

onsrettigheder til computeren. Dette vil give en reel grund til at stille computer nummer to til rådig-

hed, hvilket fremkommer af SKM2009.687.SR. Af SKM2010.79.SR fremgår, at det er muligt for arbejds-

giver at stille en stationær computer til rådighed på henholdsvis arbejdspladsen og i hjemmet samtidig 

med, at der også bliver stillet en bærbar computer til rådighed til brug for kundemøder og tjenesterej-

ser. Igen i dette bindende svar er det gjort klart, at der skal være en reel begrundelse. En arbejdstager 

uden mange møder og forretningsrejser vil altså ikke kunne drage fordel af svaret, og derved få tre 

computere stillet til rådighed. Endvidere fremgår det af det bindende svar, at de to computere, der kan 

bruges privat, godt kan dækkes af en bruttolønsaftale, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.  

I SKM2010.397.SR forhører en arbejdsgiver sig om muligheden for at stille tre bærbare computere til 

rådighed, hvoraf to af dem skulle dækkes af en bruttolønsordning. SKAT vurderede, at ved en brutto-

lønsordning, har arbejdstager en privat interesse i at få stillet godet til rådighed. Denne private interes-

se gør det sværere for arbejdsgiver, at begrunde at mediet har en arbejdsmæssig begrundelse. I denne 

situation er det endvidere svært for arbejdstager at bekræfte at medierne ikke er stillet til rådighed for 

andre i husstanden, da det må antages at arbejdstager ikke kan arbejde på to private computer på 
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samme tid. Dette vil medføre at, den tredje bærbare computer (den anden, som gives ved en brutto-

lønsordning) skal beskattes efter hovedreglen. 

I korte træk skal der altså være en reel begrundelse for at stille flere computere til rådighed. Ydermere 

gælder, at et gode anses for at være et privat ønske, når der bliver aftalt en kontant lønnedgang gen-

nem en bruttolønsaftale. Rådighed over mere end to computere, der alle kan bruges helt eller delvist i 

den private sfære, kan være svære at begrunde i forhold til, at der skal være en arbejdsmæssig be-

grundelse for dem alle. Mens rådigheden over to computere bliver anset som mere normalt, hvis den 

ene er delvist ”låst” til erhvervsmæssigt brug ved enten en firmapolitik eller spærring af administrator-

rettighederne. 

5.2.2. Telefoni 

Telefoni skal, som ved computere, deles ind i to kategorier, nemlig fastnet og mobil. Som ovenfor er 

det den mobile enhed, der kan være svær at bestemme beskatningen for, hvorimod fastnetsforbindel-

se er mere ligetil. 

Ved fastnetstelefoni medregnes IP telefoni. For begge former for telefoni gælder, at stilles de til rådig-

hed i arbejdstagers hjem, anses de for at være stillet til privat rådighed og arbejdstager skal derfor 

beskattes. En fastnetsforbindelse på arbejdspladsen, hvor arbejdstager må og kan lave private opkald, 

er ikke stillet til privat rådighed, da den ikke nærmer sig den private sfære, hvorved arbejdstager ikke 

kan blive beskattet af denne. Nogle arbejdstagere kan have stillet et hjemmekontor med en fastnets-

forbindelse til rådighed, hvorved de vil blive beskattet efter en konkret vurdering. Er kontoret ikke en 

naturlig del af hjemmet, vil beskatningen måske ikke blive udløst, dog må det forventes, at der stilles 

samme kontrolkrav til arbejdsgiver, som ved mobiltelefoni. Dette gennemgås nedenfor. 

Mobiltelefoner vurderes, eftersom de er et bærbart medie, at være stillet til rådighed for privat an-

vendelse og vil derfor udløse beskatning. Der findes dog undtagelser og muligheder for ikke at skulle 

beskatte arbejdstager for en mobil arbejdstelefon.  

5.2.2.1. Begrænset anvendelse 

Undtagelser, der gør, at arbejdstager ikke skal beskattes er, hvis mobilen er låst fast til arbejdspladsen, 

så den fysisk ikke er mulig at hjemtage. Eksempelvis skal arbejdsgiver have en striks kontrol med udle-

vering og indsamling af mobiltelefonen ved arbejdsdages start og slutning. Det gælder for mobilen, 
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som for de andre medier, at en dags privat rådighed over mediet udløser en måneds multimediebe-

skatning. En anden undtagelse er den samme som for bærbare computer, der er boltet fast i en firma-

bil. Igen skal der være indgået aftale om, at den ikke må bruges privat. Den sidste undtagelse er, hvis 

mobilenheden kun kan anvendes erhvervsmæssig ved, at udkaldsfunktionen er begrænset til kun in-

terne numre eller fast indkodet numre. 

En vagttelefon er ikke dækket under de samme regler som en hjemlånscomputer. Selvom den følger 

samme opsætning med, at der kun er et begrænset antal, som går fra vagthavende til vagthavende. 

Ved en vagttelefon, hvor det ikke ønskes, at arbejdstager skal beskattes, gælder krav om en ”Tro og 

love erklæring”, samt at arbejdsgiver skal føre kontrol med, at den ikke er benyttet privat. Betingelser-

ne kan dog undgås ved, at mediets anvendelsesmuligheder bliver begrænset. Dette kan blandt andet 

ske ved, at der ikke kan ringes ud fra telefonen. 

5.2.2.2. Kontrolkrav 

En anden mulighed, der findes for at stille en mobil til rådighed uden, at den udløser beskatning, er, at 

den ikke må benyttes privat, samt brugen af telefonen skal opfylde nedenstående tre betingelser: 

• Brugen af telefonen skal være nødvendig for at kunne udføre arbejdet. 

• Der er afgivet en ”Tro og love erklæring” om, at telefonen kun må bruges er-

hvervsmæssigt. 

• Arbejdsgiver skal føre kontrol med, at telefonen kun bliver anvendt erhvervs-

mæssigt. 

Det er altså et krav, at der er et reelt behov for mediet, og som tidligere nævnt skal der være indgået 

en aftale om, at mediet kun må bruges erhvervsmæssigt, hvilket gøres bedst via en ”Tro og love erklæ-

ring”. Den sidste betingelse er den, som er mest omkostningsbetonet for arbejdsgiver. Denne vil blive 

uddybet i afsnittet om administrative omkostninger i det næste kapitel. Det kan nævnes, om den sidste 

betingelse, at der er opstillet krav til, hvordan arbejdsgiver skal kontrollere arbejdstagers telefonreg-

ning for at tilsikre, at den ikke bliver brugt privat.  

I forbindelse med den kontrol, som arbejdsgiver skal fortage, er det vigtigt at have for øje, at et privat 

opkald vil medføre beskatning. Det er altså ikke tilladt at bruge telefonen til privatopkald. Arbejdstager 

kan dog, såfremt der er et opkald fra et ukendt nummer, der viser sig at være privat, være undskyldt. 
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Dette eksempel vil ikke udløse beskatning, mens et opkald hjem om, at man er forsinket, vil udløse 

beskatning. 

I forbindelse med en forretningsrejse, er der udvidet krav i forhold til de øvrige kategorier, her skal de 

to sidste af ovenstående betingelser også være opfyldt. Den første af ovennævnte betingelser er au-

tomatisk opfyldt, da det er den samme betingelse, der findes i forbindelse med skattefrihed ved en 

forretningsrejse. 

5.2.2.3. Antal telefoner 

Det er, som ved de andre medier, muligt at få stillet flere telefoner til rådighed, hvor alle vil henhøre 

under multimediebeskatningen.  Det er blandt andet muligt for arbejdsgiver at stille to mobiler til rå-

dighed, hvoraf den ene hører under en bruttolønsordning jf. SKM2009.687.SR. Det er dog vigtigt, at 

der er et reelt behov for den anden telefon, som ikke må være stillet direkte til rådighed for andre i 

husstanden. Af vejledning udgivet af SKAT fremgår det, at det er muligt for arbejdstager at få stillet 

fastnetsforbindelse til rådighed i både hjem og sommerhus. Dette kræver igen et reelt behov, samt at 

godet ikke bliver stillet direkte til rådighed for andre. Arbejdstager kan altså ikke få betalt fastnet til 

sommerhuset, hvis der er tale om et udlejningssommerhus og kun blive beskattet ifølge multimedie-

beskatningen. En kombination af fastnet og mobil til privat rådighed, findes der ikke nogle afgørelser 

om. Igen må det bero på en konkret vurdering, og som ved en bærbar computer, må det  antages at 

være muligt at få stillet begge medier til rådighed, såfremt mobiltelefonen er tiltænkt også at skulle 

bruges erhvervsmæssigt. En kombination af en fastnetsforbindelse og en mobiltelefon, der er stillet 

100 % til privat rådighed, kan skattemæssigt udløse både multimedieskat og beskatning af fastnetsfor-

bindelsen efter hovedreglen. Dette skyldes, at den 100 % private mobiltelefon vil dække samme be-

hov, som fastnetsforbindelsen, hvilket vil medføre, at fastnetsforbindelse vil blive anset for at være 

stillet til benyttelse af husstanden og ikke kun af arbejdstager.  

5.2.3. Netværksforbindelse 

Dataforbindelser stillet til rådighed i den private sfære vil altid udløse beskatning. Dette skyldes, at det 

ikke er muligt at kontrollere om godet faktisk kun bruges erhvervsmæssigt. Endvidere har man selvsagt 

mulighed for at benytte godet privat, når det er stillet til rådighed i den private sfære. Hertil skal man 
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være opmærksom på, at en Token13 i sig selv ikke er en dataforbindelse, der kan bruges privat, da den 

”blot” giver adgang til arbejdsgivers netværk. En Token vil derfor ikke udløse beskatning. 

Dataforbindelser, der henhører under multimediebeskatningen, er forbindelser med internetforbindel-

se og sædvanlige ydelser. Internetabonnementer kan i dag indeholde andre ydelser end internetad-

gang – eksempelvis ”gratis” download af musik og streaming af tv. Hvis sådanne ydelser er en integre-

ret del af abonnementet, som ikke kan udskilles og må anses for sædvanlige, anses de for omfattet af 

multimediebeskatningen. Specifikt for tv-kanaler, anses det ikke fra SKAT’s side som en sædvanlig 

ydelse i forbindelse med internetadgang, dette ses af SKM2009.789.SR, hvor SKAT redegører for, at et 

flertal af de danske husstande har internet og telefoni uden tv-pakken via deres netværksforbindelse. 

Endvidere bliver der redegjort for, at det ikke er normalt, at internetudbyderne tilbyder integrerede tv-

pakker, hvorved tv-pakker pt. ikke er sædvanligt i forbindelse med internetforbindelser.  Dette bety-

der, at praksis godt kan ændres i de følgende år, hvilket vil kræve at flere netværksudbydere også til-

byder tv-pakker med deres forbindelse for, at tv-pakker kan anses som sædvanlige. 

5.2.3.1. Antal dataforbindelser 

Der er muligheden for at få stillet flere netværksforbindelser til rådighed, dette vil kræve at der er en 

reel arbejdsmæssig begrundelse her for.  

Der findes ingen bindende svar på området, dog må svarene omkring computere og telefoner kunne 

anses for retningsvisende. Arbejdstager vil derved kunne få både en fast og en mobil netværksforbin-

delse til rådighed. Dette vil kræve at arbejdstager har et reelt behov for den mobile forbindelse, ek-

sempelvis ved meget møde deltagelse eller arbejde hos kunder.  

En mobil netværksforbindelse må mindske muligheden for, at få en fastnetsforbindelse nummer to 

stillet til rådighed, da den mobile forbindelse, må antages at dække samme behov, som den anden 

fastnetsforbindelse. Dette vil medføre at forbindelse nummer to kan anses for at være stillet direkte til 

rådighed for et andet medlem af privatsfæren og ikke til arbejdstager. I forhold til, at få stillet den an-

den faste netværksforbindelser til rådighed, kan en begrundelse ligge i dobbelthusførelse, eller i, at det 

mobile bredbånd ikke kan opnå en lige så optimal hastighed, som en fast forbindelse kan. 

                                                           
13

 En sikker forbindelses kanal til en server 
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5.2.4. Sammenfatning 

Det er i kapitlet klarlagt, at der findes mange forskellige regler for beskatningen af multimedier. Tom-

melfingerreglen siger, at kan et medie tages med hjem, så er der privat rådighed. Endvidere gælder 

det, at har arbejdstager blot én dags privat rådighed over et mediet, bliver denne beskattet for hele 

måneden.  

Til denne tommelfingerregel findes der flere undtagelser, såsom forretningsrejser, hvor mediet må 

hjemtages hvis det er unødigt besværligt at hente eller aflevere det på arbejdspladsen. En anden und-

tagelse er, når godet har en begrænset anvendelsesmulighed, så det kun kan bruges erhvervsmæssigt. 

Alternativt til den begrænsede anvendelse, findes der muligheden for at hjemlåne en computer med 

særligt programmel.  

For at sikre at arbejdstager ikke skal beskattes af et medie, skal arbejdsgiver kunne afkræfte den priva-

te anvendelsesmulighed. Dette kan gøres ved, at indføre forskellige kontroller såsom: stikprøver, gen-

nemgang af telefonregninger eller ved at bolte mediet fast, så det ikke kan fjernes. 

Det er muligt for arbejdstager, at få stillet flere medier til rådighed uden, at det har indvirkning på det 

skattemæssige beløb. For antallet af medier, gælder der den regel, at de skal være arbejdsmæssigt 

begrundet. Endvidere skal arbejdstager og arbejdsgiver specielt være opmærksom på om det er et 

stationært eller bærbart medie.  
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6. Vurderinger 

Dette kapitel vil indeholde tre forskellige vurderinger af multimedieskatten. Første afsnit vil vurdere 

om regeringen har opnået sine fremsatte ønsker med multimedieskatten, hertil vil forskellige kritik-

punkter bliver vurderet. I det efterfølgende afsnit, vil det blive vurderet hvordan en samlet optimal 

lønpakke vil kunne sammensættes. Til sidst vil de opstillede kontrolkrav blive vurderet i forhold til tred-

je parts mulighed for at validere dem.  

6.1. Begrundelser for multimedieskat 

Ved indførelsen af multimedieskatten blev der fremsat flere begrundelser for denne ændring af skatte-

loven. Disse begrundelser vil der kort blive redegjort for i følgende afsnit. 

Af skattekommissionens forslag til skattereformen fremstår der et forslag om fjernelse af særordninger 

og derigennem brede skattebasen ud. Der bliver i forslaget lagt vægt på, at alle typer af indkomst bør 

beskattes ensartet. Reformforslaget gør op med diverse skattebegunstigede frynsegoder og ifølge rap-

porten fortsættes den kurs, der er lagt i tidligere skattereformer, hvor der har været fokus på at redu-

cere fradragene til fordel for en lavere marginalskat. 

Omkring multimedier og beskatning af disse skriver skattekommissionen således: ”Den teknologiske 

udvikling har efterhånden udvisket grænserne mellem en pc og en telefon mv. Der er således et behov 

for at fremtidssikre beskatningen af multimedia og kommunikationsmuligheder. Samtidig giver de gæl-

dende regler anledning til misforståelser for borgerne med hensyn til hvordan fri telefon, der er indbe-

rettet men ikke fortrykt på årsopgørelsen, skal selvangives. Forenklede regler vil forbedre retssikkerhe-

den og lette myndighedernes kontrol.” 

Denne begrundelse fremgår således også af lovforslaget af punkt 2.7.2. Her fremgår det, at multime-

diebeskatningen er en forenkling af beskatningen af fri telefon, telefonapparatet, datakommunikati-

onsforbindelser med og uden adgang til arbejdsgiverens netværk og helt eller delvist vederlagsfri com-

puter stillet til rådighed for arbejdstager. Dette vil endvidere kunne have den afledede effekt, at der vil 

kunne undgås flere klagesager, hvilket også var i overensstemmelse med SKATs indsatsstrategi. 

I rapporten, der har dannet base for lovforslaget, bliver der lagt vægt på, at der forsat skal være tale 

om sædvanligt tilbehør til fx en pc, så ordninger ikke udbredes til andet elektronisk udstyr, der som 
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udgangspunkt ikke vil have erhvervsmæssige funktioner for arbejdstager. Der bliver i både rapporten 

og lovforslaget lagt meget vægt på, at multimediebeskatningen skal være enkel at administrere for 

både borgere, virksomheder og skatteforvaltningen. Det er også derfor, at skatten blev fastsat til en 

standardsats, en fastværdiansættelse uden fradragsmuligheder for private udgifter 

6.1.1. Kritik af multimedieskatten 

Der er tidligere i opgaven redegjort for den historiske udvikling af beskatningen af multimedier, samt 

for de begrundelser, der er fremsat i forbindelse med indførelsen af multimedieskatten. I det efterføl-

gende afsnit vil der blive fulgt op på disse begrundelser, samt set på kritikken af multimedieskatten. 

Denne gennemgang af kritikken i forhold til begrundelserne bag, vil blive brugt til vurdering af, om 

multimedieskatten faktisk opfylder og stemmer overens med den nuværende og tidligere regeringers 

ønsker. 

6.1.1.1. Kritik i forhold til miljø 

Der har været meget kritik af den afledede effekt, som multimedieskatten kan have på miljøet. Social-

demokraterne og Socialistisk folkeparti har blandt andet udtalt, at skatten vil belaste miljøet unødven-

digt14. Det menes, at miljøbelastningen opstår i forbindelse med, at arbejdstager, for at undgå beskat-

ning, lader deres mobile arbejdsredskaber ligge på arbejdspladsen efter fyraften, for morgenen efter at 

køre forbi arbejdspladsen og hente dem, inden de kører videre ud til en evt. kunde. En anden tese er, 

at multimedieskatten vil nedbringe antallet af hjemmearbejdspladser, da arbejdstager nu skal beskat-

tes for muligheden for at kunne arbejde hjemme, da hjemtagning af mediet medfører en mulighed for 

at kunne bruge det privat. Et fald i hjemmearbejdspladser vil alt andet lige betyde flere arbejdsdage på 

arbejdsgivers adresse, og derved også mere transport, hvilket oftest er i bil. Fagforeningen HK15 tilslut-

ter sig kritikken i forhold til et forventet fald i hjemmearbejdspladser, som efter deres udsagn vil øge 

CO2-udledningen og olieforbruget, samt skabe trafikale problemer i de større byer. Danmarks Natur-

fredningsforening påpeger ligeledes, at den øgede transport, som færre hjemmearbejdspladser med-

fører, er skadeligt for miljøet16. Foreningen er meget utilfreds med, at regeringen – især lige op til kli-

matopmødet – vedtog en skat, der skader miljøet, og foreningen betegner det som et dårligt signal til 

omverdenen.  
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 http://www.computerworld.dk/art/50595/multimedieskat-moeder-kritik-fra-oppositionen 
15

 http://www.hk.dk/www/aktuelt/nyhedsarkiv/december_2009/multimedieskat_skader_miljoeet 
16

 http://www.computerworld.dk/art/50539/forening-multimedieskat-rammer-miljoeet 
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Ovenstående stemmer ikke overens med skattekommissionens ønsker i forbindelse med skatterefor-

men. Af rapporten ”Lavere skat på arbejde” fremkommer, at reformen skulle fremme regeringens am-

bitioner på klima- og energiområdet ved at tilskynde privatpersoner og virksomheder til at handle på 

en miljørigtig og energibesparende måde. Men multimedieskatten kan have en afledt effekt, der ikke 

stemmer overens med dette ønske, da skatten kan medføre mere trafik og derved en større CO2-

udledning, hvilket ikke er regeringens ønske. Regeringen havde efter COP15 aftalt med de andre lande, 

at CO2-udledningen netop skulle sænkes. 

6.1.1.2. Kritik i forhold til effektivitet og fleksibilitet 

I foregående afsnit blev der beskrevet, hvorledes der var en forventning om, at indførelsen af multi-

medieskatten vil nedbringe antallet af hjemmearbejdspladser, hvilket vil have en afledet effekt på mil-

jøet. En anden effekt, som færre hjemmearbejdspladser vil have, er en nedbringelse af effektiviteten 

og fleksibiliteten fra arbejdstagers side.  En af de positive effekter, en hjemmearbejdsplads har, er, at 

den kan nedbringe fraværsdage for arbejdstageren, da denne eksempelvis ved barnets sygedage, ikke 

vil have behov for en fuld fridag, da der vil være mulighed for at udføre noget af arbejdet hjemme. 

Dette vil ikke være muligt, hvis arbejdstager kun har mulighed for at udføre sit arbejde på arbejdsplad-

sen. Arbejdsmiljøsekretariatet oplyser på deres hjemmeside deres syn på fordele og ulemper ved 

hjemmearbejdspladser. Nogle af de fordele, der nævnes er 17 

” 

� Den større fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse kan øge effektiviteten og medvirke til at 

spidsbelastninger og særligt travle perioder overkommes.  

 

• Større produktivitet hos medarbejderne - dels fordi de kan arbejde mere uforstyrret hjemme, 

dels fordi de kan arbejde, hvor de er: I toget, i bilen, på hotellet osv.  

” 

 
 

Anders Samulesen fra Liberal Alliance bemærkede i 2009, at man ved indførelse af multimedieskatten 

ville øge beskatningen på et område, som man ville have mere af; fleksibilitet og familievenlige ordnin-

ger18. I Danmark har der været en generel tendens til at gøre det nemmere for arbejdstager at få fami-

lie- og arbejdsliv til at gå op i en højere enhed. Dette sker primært ved fleksible arbejdstider og hjem-
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 http://www.stikboksen.dk/Arbejdsmiljoweb,-d-

,dk/Home/Ledelse/Hjemmearbejdsplads/Arbejdspladsen/Fordele_og_ulemper.aspx 
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 http://www.computerworld.dk/art/50595/multimedieskat-moeder-kritik-fra-oppositionen 
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mearbejdspladser, hvor arbejdstager har mulighed for at lægge sine arbejdstimer, så det passer ind 

med familielivet. Dette er blandt andet godt for børnefamilier, da muligheden for at arbejde hjemme 

gør at arbejdstager kan gå tidligt hjem i forbindelse med afhentning af børn. Efter børnene er lagt i 

seng, vil det være muligt for arbejdstager at afslutte den manglende arbejdstid. 

Fagforeningen DJØF har lavet en undersøgelse19 af, hvilken betydning, multimedieskatten vil have for 

dens medlemmer. Undersøgelsen viste, at halvdelen af de adspurgte havde angivet, at de arbejder 

flere timer, når de har en hjemmearbejdsplads, end hvis de ikke havde. Det er dog ikke gjort op hvor 

mange af medlemmerne, der havde fravalgt hjemmearbejdspladsen efter indførelsen af multimedie-

skatten.  

 

Et fald i hjemmearbejdsplader vil derfor ud fra ovenstående medføre et fald i både effektivitet og flek-

sibilitet. Det skal bemærkes, at en hjemmearbejdsplads ikke behøver at være et fuldt møbleret rum, 

men kan være en bærbar computer og en internetforbindelse, hvilket begge med indførelsen af mul-

timedieskatten, nu er skattepligtigt. Dette er ikke i tråd med de ønskede effekter af skattereformen, 

hvis primære mål var at gøre det mere attraktivt at yde en ekstra indsat 20.  

6.1.1.3. Kritik i forhold til social ulighed 

Oppositionen har især været skarpe kritikkere af multimedieskatten, ikke blot på de ovenstående om-

råder, men også i forhold til, at de mener, at multimedieskatten er med til at skabe mere social ulighed 

og stiller de højt lønnede bedre end resten.  

Blandt andet har Socialistisk Folkepartis (herefter SF) skatteordfører Jesper Petersen i 2009 udtalt21, at 

lavtlønnede decideret kunne få et minus ud af skattereformen. Hvis disse kun har betalt telefon eller 

bredbånd, vil de skulle betale mere i skat end før. Dette samtidig med, at dem, der allerede nyder godt 

af mange multimedier, vil få en meget lempelig beskatning af den samlede pakke.  SF er altså klart 

utilfredse med at mængden af multimedier, der kan lægges under samme beskatning, vil ramme de 

lavtlønnede hårdere end de højtlønnede.  
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 http://www.djoef.dk/Undersoegelser/Arbejdsmarkedet/Multimedieskat-f-aa-r-dj-oe-fere-til-at-arbejde-mindre.aspx 
20

 http://www.stm.dk/publikationer/foraarspakke/forarspakke_2_0.pdf 
21

 http://epn.dk/teknologi2/computer/article1628752.ece 
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Ovenstående er i tråd med en tidligere udtalelse fra Atea’s direktør Søren Jensen. Atea er en af udby-

derne af multimedier på bruttolønsordninger. Søren Jensen udtalte22, at mange lavtlønnede og lavtud-

dannede ikke har samme mulighed for at få arbejdsgiveren til at betale et IT-forbrug, som overstiger 

multimedieskatten. 

Socialdemokraternes Nick Hækkerup er også kritisk i forhold til en forventelig øget social ulighed. 

Nick Hækkerup udtaler23 sig ikke direkte om de lavtlønnede, men mener, at de højtlønnede, via mul-

timedieskatten får en invitation til at være skattetænkende. Denne skattetænkning kan medføre, at 

de højtlønnede blandt andet vælger at købe en fladskærm til pc’en i hjemmet, der kan bruges som tv 

skærm. Denne skærm vil endvidere ikke være betalt af beskattede midler, hvorfor staten vil miste et 

skatteprovenu. 

Af betingelserne for bruttolønsordninger, som tidligere er gennemgået, ses det af betingelse nummer 

to, at overenskomsten skal kunne indeholde ordningen. Overenskomster er fagforeningernes værktøj 

til at kunne sikre de lavtlønnede imod pludselig lønnedgang, og en passende løn, der ikke kan presses 

af arbejdsudbuddet. De fleste virksomheder med overenskomst, vælger kun lige akkurat at overholde 

disse på lønsiden og giver ikke ekstra i løn. Dette gør, at de overenskomstdækkede vil få svært ved at 

benytte sig af den nye mulighed ved multimedieskatten; at indgå en bruttolønsordning. Her ville der 

ellers kunne spares penge på skatten og med fjernelsen af fradraget af nettobetalinger til pc-

ordningerne, mister de overenskomstdækkede alt i alt en væsentlig fordel, som multimedieskatten 

ellers giver. Ovenstående gør, at multimedieskatten kan være med til at skabe større social ulighed, da 

de højtlønnede og højtuddannede, ofte ikke arbejder under overenskomst eller har forhandlet sig til 

ekstra løn. En forhandlet højere løn, når man er dækket af en overenskomst, giver muligheden for at 

kunne indgå en bruttolønsaftale, hvilket de lavtlønnede ikke har mulighed for.  

6.1.1.4. Kritik i forhold til en enkel og fremtidssikker beskatning 

En af de vigtigste begrundelser for indførelsen af skattereformen var, at skabe en mere ensartet be-

skatning af alle typer indkomst og et mere enkelt regelsæt for beskatning af multimedier. En anden 

vigtig begrundelse, kommer fra skattekommissionen, et ønske om at fremtidssikre beskatningen af 

medier, da grænsen mellem en pc og en telefon er ved at blive udvisket. 
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 http://crn.dk/nyheder/atea-skifter-mening-om-multimedieskatten-1.248618.html 
23

 http://www.dinepenge.dk/skat/s-kritiserer-multimedieskat 
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Der har i medierne ikke været den store kritik i forhold til enkeltheden af beskatningsreglerne for mul-

timedier, men som det kan ses af ovenstående kapitel om beskatning, så kan reglerne ikke kaldes enk-

le. Dette skyldes blandt andet de mange undtagelser til tommelfingerreglen om, at hvis et medie hjem-

tages udløser det beskatning. Endvidere findes der flere måder hvorpå arbejdsgiver kan sikre at ar-

bejdstager ikke skal beskattes, disse er forskellige fra medie til medie. 

I forhold til fremtidssikringen af beskatning af multimedier, kan det virke besynderligt at man i lovtek-

sten har valgt at beholde opdelingen: telefoner, computer og dataforbindelser. Specielt nu hvor skat-

tekommissionen direkte har skrevet at grænsen mellem to af medierne er ved at blive udvisket. Dette 

kan kun udmønte sig i flere tvivlsspørgsmål i forhold til hvilke regler, der gælder for et givent medie. 

Endvidere stemmer dette ikke overens med en mere enkelt beskatning af multimedier. 

6.1.2. Vurdering af kritikken 

Ovenstående afsnit har skildret noget af kritikken, der har været i forbindelse med indførelsen af mul-

timedieskatten, samt begrundelsen for indførelsen af denne fornyelse til beskatning af multimedier. 

6.1.2.1. Enkelthed og fremtidssikring 

I forhold til ønsket om mere enkelte regler for beskatning af multimedier, vurderer jeg at dette delvist 

er lykkedes. Som tidligere nævnt er man gået fra at have forskellige regler for hver type af medie, til nu 

at følge de samme grundregler. En god tommelfingerregel er, nu at har man mulighed for at bruge et 

multimedie privat, er det skattepligtigt.  Endvidere gælder reglen, at er man beskattet af et gode, da vil 

man ikke blive yderligere beskattet ved modtagelse af flere medier. Med samling af reglerne, således 

at alt beskattes ens, er det blevet mere enkelt, at forstå lovgivningen på området, da der ikke længere 

skal tages højde for, hvornår en netværksforbindelse er skattefri eller hvornår og på hvilken måde, der 

kan opnås fradrag i forbindelse med egenbetaling for et medie.  

Ovenstående gælder dog kun hvis man forholder sig til lovteksten. Af mine interview, kom det frem at 

alle fem mente at multimedieskatten, virkede nem i forhold til forståelse af hvornår arbejdstager skulle 

beskattes, hvorimod det var mere kompliceret med alle undtagelserne og de forskellige kontrolkrav. 

Vurderes lovgivningen imod markedsudvikling for multimedier, er der flere mangler i forhold til brugen 

af loven. Når en arbejdstager kan logge på det mobile internet via sin mobiltelefon, er der så tale om, 
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at denne har fået stillet en netværksforbindelse til rådighed, eller er dette blot et gode ved at have en 

Smartphone?  

Herudover er der problematikken omkring mobiltelefoner og bærbare computere, da disse kommer til 

at minde mere og mere om hinanden. Begrebet telefon er meget rummeligt, hvilket ses af betænknin-

gerne til L199, hvor følgende fremkommer, "… små håndholdte computere, hvis hovedfunktion er tele-

foni og evt. kalender- og tidsregistreringsfunktion, såsom PDA'er (Personal Digital Assistant), smart-

phones o.lign." I forarbejdet fremgår det, at det er nemmere at afkræfte den private brug af telefoner, 

end det er for computere, hvor det næsten er umuligt. Men hvor går grænsen mellem mobiltelefoner 

og håndholdte computere? 

Udviklingen på mobiltelefonmarkedet gør, at mobiletelefoner nu har langt flere funktioner end kun 

tale- og tekstkommunikation. Med tidens smartphones er der lagt mere vægt på hvad telefonen kan 

ud over SMS og tale. I nutidens reklamer lægges der efterhånden mere vægt på internetfunktionen og 

diverse tillægsprogrammer. For computere gælder, at der er kommet nye tablets, såsom iPad 1 og 2, 

hvilke anses for at være computere, da der ikke er indbygget telefoni eller ikke har telefoni som hoved-

funktion. Dog er der mulighed for at opnå IP-telefoni igennem diverse applikationer og med adgang til 

det mobile bredbånd, bliver det nemmere og nemmere at logge på nettet og anvende IP-telefoni. 

Markedet går altså mod, at gøre computerne mindre og mere mobile, mens man med mobiltelefoner 

forsøger at gøre dem mere kraftfulde med flere computerfunktioner, såsom internet og billederedige-

ringsmuligheder. Dette ses blandt andet ved den kommende HTC Eternity, som siges at have en 1,5 

GHz processor, hvilket passer til de fleste softwareprogrammer til computere. Endvidere er lagerkapa-

citeten nu oppe på 32GB, hvilket kan dække de flestes behov og mere til. Med internettet og diverse 

applikationer, er det også muligt at se tv og hele film på mobiltelefonen. Dette må alt andet lige gøre, 

at SKAT i en nær fremtid skal tage stilling til, hvor grænsen går mellem diverse medier. 

Det helt store bindeled, som gør at medierne mere og mere ligner hinanden er adgangen til mobilt 

internet. De forskellige medier, dækker flere og flere af de samme behov hos arbejdstager. En af de 

store problemstillinger ved dette er, at skatten er en rådighedsskat hvilket gør, at arbejdstager stort 

set skal beskattes af alle mobile medier, mens det bliver sværere at finde ud af hvilke regler der findes 

for at kunne afkræftelse den private brug af mediet.  Derved må det siges at enkeltheden, samt frem-

tidssikringen ikke er lykkedes 
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I forhold til ønsket om ensartet beskatning af alle typer af indkomst, vurderes det heller ikke at være 

lykkedes, idet goder omfattet af multimedieskatten, som de eneste bliver beskattet efter en fastvær-

diansættelse. Der eksisterer allerede andre typer værdiansættelsesprincipper, nemlig markedsværdi, 

som er hovedreglen, og de to undtagelser procentvis værdiansættelse og den skematiske værdiansæt-

telse. Multimedier har til forskel fra de to andre undtagelser ikke den samme høje købsværdi eller lan-

ge levetid. Goderne, der beskattes efter disse to undtagelser, er lejligheder, huse, biler og lystbåde. 

Den konstant høje markedsudvikling bevirker for multimedier, at man ikke kan argumentere for, at 

multimedieskatten skal værdiansættes på samme måde, som en af de andre undtagelser. Endvidere 

kan arbejdstager, med multimedieskatten, blive beskattet af arbejdsredskaber, hvilket ikke stemmer 

overens med reglerne for bagatelgrænsen. 

En alternativ måde at beskatte multimedier på kunne være efter hovedreglen. Her kan specielt værdi-

ansættelsen af abonnement til netværk og telefoni være besværligt. Dette skyldes at de ikke har en 

fast markedsværdi. Faste multimedier, såsom telefon, computer, skærm m.m., vil derimod sagtens 

kunne følge hovedreglen, og abonnementer kunne beskattes til den gamle værdi af fritelefon; 250 kr. 

om måneden. Således ville der ikke være skabt en ny undtagelse og beskatningen af medierne ville 

fortsat være ensartet. Således kan der både argumenters for og imod denne nye type af undtagelse - 

men at kalde løsningen for en ensartet beskatning af alle typer indkomst er ikke muligt. 

Alt i alt mener jeg, at de foreskrevne argumenter for indførelsen af multimediebeskatningen omkring 

enkelthed og fremtidssikring ikke er opfyldt. Specielt fordi der ikke er taget højde for den teknologiske 

udvikling. 

6.1.2.2. Miljø og effektivitet 

I forhold til kritikken vedrørende forringelse af miljøet og arbejdsmarkedets effektivitet og fleksibilitet 

er den primære kritik, at der er en forventning til, at antallet af hjemmearbejdspladser vil falde. Konse-

kvensen af et fald i hjemmearbejdspladser, vil kunne have en indvirkning på både miljø og effektivitet, i 

kraft af øget trafik og mindre fleksibilitet af arbejdende forældre. Da det hovedsageligt er politiske 

modstandere, som er kommet med kritikken, skal man ikke drages til at tro, at alt, der bliver sagt, er 

veldokumenteret. Ifølge en artikel i politikken24 viste tal fra IT- og Telestyrelsen i slutningen af 2010 et 

fald på 18,4 % i antallet af hjemmearbejdspladser. Et fald svarende til lidt mere end 53.335 hjemmear-
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 http://politiken.dk/tjek/digitalt/ECE1101298/multimedieskat-har-kostet-50000-hjemmearbejdspladser/ 
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bejdspladser. Et bekymrende fald, men om dette direkte skyldes multimedieskatten, vides ikke. Det 

vides heller ikke, hvordan hjemmearbejdspladser er opgjort. En hjemmearbejdsplads kræver ikke mere 

end en bærbar computer og en netopkobling. Tallene fra organisationen Lederne25 viser, at indenfor 

deres medlemmer, er antallet af personer med fri telefon steget fra 66 % til 71 %, mens andelen med 

hjemme-pc’er er steget med 5 procentpoint til 62 %. Dette viser, at antallet af arbejdstagere, der har 

mulighed for at arbejde hjemme, måske ikke er faldet. Endvidere viste det sig i starten af 2011, at an-

tallet af personer der faktisk betalte multimedieskat i 2010 udgjorde 525.000, mod de af regeringen 

ventede 450.00026. Dette danner en skarp kontrast til det forventede fald i hjemmearbejdspladser. Der 

findes ikke dokumentation for regeringens forventning. Tidligere har der været ført rapporter over 

antallet af borgere med henholdsvis hjemme-pc-ordninger og fri telefon. Det må antages, at disse rap-

porter, samt et skøn over, hvor mange, der ville aflevere deres multimedier retur ved indførelsen af 

beskatningen, vil danne base for regeringens forventning.  I forbindelse med dette skal det bemærkes, 

at der er tale om en rådighedsskat, hvorved der også skal tages højde for alle de virksomheder, som 

kun benytter sig af bærbare computere. Sådanne virksomheder kan have sværere ved at afkræfte den 

private brug, samtidig med at regeringen ingen opgørelse har over hvor mange arbejdstagere, som 

arbejder hos sådanne arbejdsgivere.  

Alt i alt findes der ikke noget brugbart talmateriale, der kan sammenholdes, i fordelingen af multime-

dier før og efter indførelsen, samt om der faktisk er sket et fald i muligheden for at arbejde hjemme. 

Man kan af ovennævnte tal udlede, at der i forhold til IT- og Telestyrelsens betegnelse af en hjemme-

arbejdsplads er sket et fald, mens der faktisk er flere end forventet, der bliver beskattet. At flere bliver 

beskattet, kan man ikke udlede noget specifikt af, da der ikke er nogen beskrivelse af, hvorfor arbejds-

tagerne bliver beskattet. Hertil skal det nævnes at alle respondenter i mine interviews forklarede, at 

ingen nyansættelser stillede spørgsmålstegn ved at de skulle multimediebeskattes. Dette kan betyde, 

at arbejdstagerne nu er ved at tage multimedieskatten til sig og der derfor ikke vil komme et fald i an-

tallet af mulige hjemmearbejdspladser. 
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 http://www.version2.dk/artikel/multimedieskat-ingen-hindring-it-fryns-boomer-hos-cheferne-17222 
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 http://www.version2.dk/artikel/staten-scorer-750-millioner-paa-multimedieskat-18025 
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6.1.2.3. Social skævvridning 

Når den frygtede sociale skævvridning vurderes, så er der en fortsat åbenlys mulighed for, at dette vil 

kunne ske. I kraft af, at arbejdstagere med en højere løn, har lettere ved at aftale bruttolønsordninger 

end lavt lønnede der måske skal følge en overenskomst.  

Betragtes selve bruttolønsordningen nærmere, så er denne ikke bare lige at indføre. Arbejdsgiver skal 

nemlig være opmærksom på hvilke goder, der kan tilbydes, og hvordan de skal tilbydes. For at være 

dækket af multimedieskatten, skal goderne blandt andet være arbejdsmæssigt begrundet. En vigtig 

overvejelse for en arbejdsgiver er den økonomiske risiko. Med bruttolønsordninger hos eksempelvis 

ATEA, som normalt har en løbetid på 36 måneder eller længere, øges risikoen hos arbejdsgiver. Med 

den lange løbetid er der større risiko for, at arbejdsgiver kan ende med et gode, som arbejdstager ikke 

længere vil have ved en eventuel fratrædelse. 

Med ovenstående i mente har ATEA alligevel i 2010 opnået et salg af 60.000 bruttolønsordninger27, og 

der er tydelige indikationer for, at det er multimedieskattens skyld. Der er dog ingen indikationer om 

hvilke virksomheder, der bruger ordningerne. Efter min egen gennemgang af godt 100 lønkunder hos 

Visma, har jeg bemærket, at bruttolønsordninger med multimedier oftest anvendes af virksomheder 

med højt lønnede medarbejdere eller virksomheder uden overenskomster. Ud af 100 lønkunder var 

der kun fem, der havde indført eller udvidet tilbud om bruttolønsordninger. Respondenterne fra mine 

interviews gav alle udtryk for, at de ikke havde indført eller udvidet bruttolønsordningen, da de ikke 

fandt grund til det. Flertallet mente, at en bruttolønsordning ville give dem for store administrative 

omkostninger. 

I forhold til muligheden for at benytte sig af bruttolønsordninger, er det med indførelsen af multime-

dieskatten generelt blevet sværere for arbejdstagere, som er ansat under overenskomster. Årsagen til 

dette er, at disse har mistet muligheden for at kompensere sin arbejdsgiver for at få stillet et gode til 

rådighed, da der ofte ikke er plads til en bruttolønsordning i forbindelse med en overenskomstmæssig 

løn. Arbejdstager ansat under overenskomst følger oftest overenskomstens lønninger, det vil sige mi-

nimumslønnen, hvorved der derfor ikke er mulighed for at gå ned i kontantløn. Endvidere er det ikke 

længere muligt at få et større skattefradrag, for træk i nettolønnen, for at kompensere arbejdsgiver for 

et køb af en hjemme-pc. Dette vil alt andet lige give en social skævridning, da man afskærer en stor del 

af den danske befolkning fra at kunne få flere goder stillet til rådighed mod egenbetaling.   
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6.1.3. Delkonklusion 

Det kan konkluderes at multimedieskatten i teorien og lovtekstmæssigt er blevet mere enkelt i forhold 

til tidligere. Det kan diskuteres om lovgivningen er så enkel, som den ser ud til; men ud fra afsnittet om 

multimedieskattens beskatningsregler, kan det ses at der er mange forhold at tage stilling til. Med mul-

timedieskatte er der kommet en ny type undtagelse, hvilket ikke stemmer overens med ønsker om en 

mere ens beskatning. 

Et problem ved lovgivningen er, at den allerede, fra dag et, var bagud i forhold til at kunne følge med 

multimediemarkedet. Med et marked hvor grænserne er ved at være udviskede, er en inddeling i tre 

grupper ikke det mest logiske. Multimedieskatten kan derfor være med til at skabe mere forvirring end 

den tidligere lovgivning, hvilket ikke var hensigten. 

I forhold til kritikken af multimedieskatten tager disse udspring i to punkter; hjemmearbejdsplads og 

bruttolønsordninger. Der findes ikke noget datamateriale, som 100 % kan bekræfte at antallet af ar-

bejdstagere, der har mulighed for at arbejde hjemme er faldet. Dette skyldes at tallene fra forskellige 

institutioner peger i hver sin retning, samtidig med at antallet af personer, som bliver beskattet er hø-

jere end forventet. De kritiske holdninger i forhold til miljø og fleksibilitet kan på grund af mangel på 

dokumentation, virke tomme. Derved kommer de til at fremstå som irrelevante, mens udtalelserne 

derved bæger præg af valgpropaganda.  

I forhold til bruttolønsordningen og den sociale skævvridning er det teoretisk muligt, da de højest løn-

net vil være bedre stillet end de lavest lønnede, i forhold til at kunne indgå en bruttolønsaftale. En an-

den spiller, i forhold til bruttolønsordninger, er dog arbejdsgiver og ud fra min undersøgelse og mine 

interviews, virker det ikke som om flere ønsker at indføre bruttolønsordninger, på baggrund af multi-

medieskatten. 

6.2. Sammensætning af lønpakke 

I dette afsnit vil de forskellige forhold ved tildelingen af multimedier blive gennemgået. Dette gøres for 

at kunne finde frem til den mest optimale sammensætning af lønpakken, når der tages forbehold for 

multimedieskatten. For hvert område vil fordele og ulemper blive anskueliggjort, hvilket vil blive vur-

deret fra både arbejdsgiver og arbejdstagers synspunkt. 
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6.2.1. Goder på arbejdspladsen 

Da det er den private rådighed over et multimedie, der udløser beskatning, er det vigtigt først og 

fremmest at lave en vurdering af, om arbejdstager har privat rådighed over de multimedieredskaber, 

som arbejdsgiver stiller til rådighed på arbejdspladsen. Multimedier stillet til rådighed på arbejdsplad-

sen defineres som arbejdsredskaber. Men at det er et arbejdsredskab har ingen betydning for vurde-

ringen af, om der er privat rådighed over godet. Hvis et medie udløser beskatning, vil det have betyd-

ning for både arbejdstager og arbejdsgiver i forhold til sammensætningen af lønpakken. 

For arbejdstager er det vigtig at vide, om denne bliver beskattet af sine arbejdsredskaber. Dette skyl-

des muligheden for at få flere goder stillet til rådighed, uden at det har konsekvens for beskatnings-

værdien. Såfremt en arbejdstager bliver beskattet, vil det mest optimale for denne være at få så man-

ge goder som muligt. Alternativt hvis arbejdstager ikke bliver beskattet for sine arbejdsredskaber, så 

skal denne vurdere, om det kan betale sig at få tilknyttet et multimedie, der vil udløse beskatningen 

eller ej. Til vurderingen kan regneeksemplet 3.1 omkring bruttolønsordninger anvendes. Hvis godet har 

en større værdi end de 3.000 kr. om året, så vil der være en gevinst at hente for arbejdstager, da net-

toværdien af lønnen vil blive højere. Hertil skal det dog bemærkes, at stilles godet til rådighed i en år-

række, så skal beskatningsværdien for alle årene tages med i betragtning, når denne skal sammenhol-

des med godets værdi. 

Ses det fra arbejdsgivers side, er det mest optimalt for denne at holde sine omkostninger nede. Derfor 

vil arbejdsgiver kun give arbejdstager et minimum af ”goder” for, at denne kan løse sin opgave. Udover 

at arbejdsredskabet, der skal stilles til rådighed, skal have en så lav omkostningsbetoning som mulig, 

ønsker mange arbejdsgivere også, at redskabet giver mulighed for fleksibilitet. Dette gøres lettest ved 

at stille bærbare medier til rådighed. En mobiltelefon skaber mulighed for at komme i kontakt med 

arbejdstager på alle tider af døgnet, mens en bærbar computer giver mulighed for at arbejde hjemme 

eller direkte hos kunden. 

Disse bærbare medier udmønter sig som tidligere nævnt oftest i, at arbejdstager skal multimediebe-

skattes medmindre arbejdsgiver opsætter passende kontroller for, at medierne ikke bruges privat. 

Konsekvensen af disse kontroller vil blive diskuteret i afsnittet administrative omkostninger. 

En alternativ mulighed for arbejdsgiver, hvis denne ikke ønsker at arbejdstager skal beskattes er, kun 

at stille en fastnetsforbindelse og en stationær computer til rådighed på arbejdspladsen. Disse medier 
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kan ikke tages med hjem, hvorved de ikke udløser beskatning. Ved at arbejdstager ikke skal beskattes 

undgås også et ønske om at få stillet flere medier til rådighed.  

Kræver arbejdet et mobilt multimedie, vil det for arbejdsgiver kun være passende at give det mest 

nødvendige. I de tilfælde, at det skaber utilfredshed, at arbejdstagerne bliver beskattet af et gode, kan 

en bruttolønsordning være en ide. Bruttolønsordningen vil blive vurderet senere. 

Ideelt for arbejdsgiver vil være at videreføre sin allerede indførte praksis og beskatte arbejdstager, 

såfremt denne modtager et gode, der falder inden for multimediebeskatningen. Fire ud af de fem ad-

spurgte virksomheder, har valgt denne løsning, da de ikke mente at multimedieskatten var en skat 

pålagt dem. 

Der er altså for multimedier, stillet til rådighed på arbejdspladsen, flere områder, der skal tages højde 

for. Den vigtigste er, om arbejdsgiver vil sikre sig, at arbejdstager bliver beskattet eller ej.  

6.2.2. Administrative omkostninger 

Ønsker arbejdsgiver at sikre, at arbejdstager ikke skal beskattes af de medier, der stilles til rådighed 

som arbejdsredskaber, skal arbejdsgiver opsætte flere typer af kontroller. Først og fremmest er det 

vigtigt, at arbejdsgiver har nedskrevet en multimediepolitik for arbejdstager, hertil hvordan multime-

diepolitikken håndteres og kontrolleres. For det andet skal der sættes en kontrol op for hvert af de 

bærbare medier. For mobiltelefoner gælder følgende krav: 

� Telefonregninger skal gennemgås overordnet hver gang for unaturligt forbrug. 

Ved store udsving skal disse kontrolleres for donationer og private opkald. 

� Ud fra ovenstående gennemgang, skal der foretages et efter forholdene pas-

sende antal konkrete stikprøver af opkaldslisterne. Kontrolkravet vil normalt 

være opfyldt, hvis den årlige stikprøve omfatter 5 % af arbejdsmobiltelefonerne 

for en regningsperiode på en måned.28 

Det omkostningstunge er kravet om stikprøvekontrol, da gennemgang af telefonregningerne for una-

turligt forbrug normalt falder ind under almindeligt regnskabs- og controllerarbejde. Stikprøverne er 

dyrere, da en gennemgang af opkaldslisterne ofte kræver arbejdstagers medvirken. Dette skyldes, at 
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en opkaldsliste kun indeholder de først seks cifre i de kaldte telefonnumre, hvilket gør det besværligt 

for arbejdsgiver alene at kontrollere, om opkaldet er privat eller arbejdsrelateret. For at gennemføre 

kontrollen skal både den pågældende arbejdstager og en repræsentant for arbejdsgiver altså medvir-

ke. Dette medfører to ansatte, der ikke skaber værdi for virksomheden, i den tid, som kontrollen tager. 

Det er derfor selvsagt billigst for arbejdsgiver at lade arbejdstager blive beskattet af en arbejdstelefon, 

hvis en sådan stilles til rådighed eller begrænse anvendelsesmuligheden af mediet. Ved medier med 

begrænset anvendelsesmuligheder er der ikke krav til ovenstående kontroller. I forhold til ovennævnte 

krav, følger to af de fem adspurgte virksomheder kravet. Begge bekræfter, at en gennemgang af reg-

ningen for unormalt brug, var en sædvane, mens kravet til stikprøver var vanskelig og omkostnings-

fyldte, grundet der kun var seks cifre. 

For bærbare computere gælder der, at der skal fortages stikprøver for at sikre, at multimediepolitikken 

overholdes og derved, at computeren ikke tages med hjem. Denne kontrol kræver ikke, at arbejdsgiver 

hver dag skal inspicere, om medierne er på arbejdspladsen. Der er krav om, at arbejdsgiver minimum 

et par gange om året fortager kontrollen29. Det fremgår ikke, om et par gange om året faktisk er to 

eller flere gange. Det må dog antages, at kontrollen minimum skal føres to gange, samt at det enten 

skal ske i ferieperioderne eller efter arbejdstid for, at kontrollen kan være mest valid. Dette, da det er 

disse tidspunkter, hvor arbejdstagerne evt. vil tage deres bærbare medier med hjem. Denne kontrol 

havde en af virksomhederne delvist indført. De havde frem for at lave stikprøvekontrollerne, låst de 

bærbare computere fast. Dette skyldes, at det blev vurderet at det ville være for omkostningsfuldt 

skulle gennemføre stikprøverne. 

Til begge ovenstående kontroller gælder det, at opdages en arbejdstager i at snyder, ved ikke at følge 

multimediepolitikken, kræves det, at arbejdsgiver skal føre en skærpet kontrol, samt beskatte arbejds-

tager. Den skærpede kontrol vil betyde flere stikprøver af, om de bærbare medier befinder sig på ar-

bejdspladsen og om multimediepolitikken følges. For mobiltelefoner gælder, at opdages et privat op-

kald, skal arbejdsgiver gå tilbage i tiden og kontrollere tidligere telefonlister for at finde den korrekte 

måned, hvor den private rådighed faktisk indtraf. Endvidere skal arbejdsgiver indskærpe reglerne over-

for de øvrige arbejdstagere, samt iværksætte en fuldstændig eller hyppigere kontrol, hvis det findes 

nødvendigt. 
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 Alle overstående kontroller skaber et øget behov for administration og derigennem øgede administra-

tionsomkostninger. Det vil derfor ramme arbejdsgiver på bundlinjen at skulle indføre disse kontroller, 

mens det for arbejdstager vil betyde mere overvågen af dennes gøren og laden.  

Udover omkostningerne til ovenstående kontroller, kommer den administrative omkostning, som det 

er at sætte sig ind i og forstå lovgivningen. Det er oftest HR-afdelingen, der skal afsætte tid til at sætte 

sig ind i lovgivningen for herefter at sikre, at virksomheden følger den. Dette betyder, der anvendes 

tid, som normalt skulle bruges på almindeligt HR-arbejde, såsom personaleudvikling og personalepleje. 

Omkostningen til at sætte sig ind i lovgivningen vil som oftest være en engangsomkostning. Der vil dog 

være løbende omkostninger ved at skulle følge med i udviklingen i forhold til det antal goder, der kan 

stilles til rådighed, samt hvordan nye medier, der er kommet på markedet, skal beskattes. Alle fem 

adspurgte virksomheder, havde benyttet sig af informationsmøder, som var gratis. Omkostningen for 

dem var derfor kun tiden, personen brugte. De anså alle at omkostningen til løbende at holde sig op-

dateret var nødvendig. 

Den nemme løsning for arbejdsgiver vil altså være, at de, som måtte have fået multimedier stillet til 

rådighed, bliver beskattet. Dette vil nedbringe de administrative omkostninger til kun at være dem, der 

er nødvendige for at holde sig opdateret i forhold til lovgivningen.  

6.2.3. Flere goder 

For arbejdsgiver gælder det, som tidligere nævnt, om at holde sine omkostninger nede, hvilket gør, at 

arbejdsgiver ikke har incitament til at stille flere goder til rådighed end nødvendigt. Det kan ende ud i 

den situation, at det nødvendige antal goder er flere end antallet af arbejdsredskaber, dette blandt 

andet for at holde eller tiltrække arbejdskraft. 

For en arbejdstager, der bliver beskattet, vil det være mest fordelagtigt at få stillet så mange medier til 

rådighed som muligt. Arbejdstager kan ikke få stillet uanede mængder af medier til rådighed, hvilket 

også er nævnt i afsnittet om beskatning af multimedier. Nedenfor vil der kort blive gennemgået, hvor 

mange goder, der kan stilles til rådighed i forskellige situationer uden, det giver yderligere beskatning 

end multimedieskatten. 
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6.2.3.1. Computer 

Først og fremmest er det vigtigt at se på, om det er en bærbar eller stationær computer, der er stillet 

til rådighed for det daglige arbejde. Dette skyldes, at computeren, der er stillet til rådighed på arbejds-

pladsen, styrer, hvilke muligheder arbejdstager har for at få stillet ekstra computere til rådighed. En 

stationær computer giver mulighed for at få en stationær hjemme-PC, samt en bærbar, som også skal 

bruges i forbindelse med arbejdet.  Er der stillet en bærbar computer til rådighed på arbejdspladsen, 

vil dette give mulighed for enten at få yderligere én bærbar eller en stationær computer. Det vigtigste 

er, at alle computerne skal have en arbejdsmæssig begrundelse. 

En computer, der kan bruges hjemme hos arbejdstager eller kan tages med hjem, åbner også mulighed 

for at få stillet almindeligt tilbehør til rådighed. Ved almindeligt tilbehør forstås, som tidligere nævnt, 

printer, mus, tastatur, skærm m.m. 

6.2.3.2. Telefoni 

For telefonen er det ikke vigtigt hvilken telefon, der er til rådighed på arbejdspladsen. Det vigtige er, 

hvor mange og hvordan telefonerne er stillet til rådighed. Det er muligt at få stillet en mobiltelefon til 

100 % privat rådighed, da behovet kan begrundes med, at arbejdsmobilen er til for, at kunder kan kon-

takte arbejdstager udenfor normal arbejdstid. Mobilen kan stilles til rådighed både med og uden egen-

betaling. Endvidere kan arbejdstager også få stillet en fastnetsforbindelse til rådighed i hjemmet og 

stadig ”kun” blive beskattet af multimediebeskatningen. Muligheden for at få stillet to fastnetsforbin-

delser til rådighed vil kræve en helt speciel begrundelse, specielt hvis der allerede er stillet en ekstra 

mobiltelefon til rådighed. Dette skyldes, at den anden fastnetsforbindelse vil kunne falde i den gruppe 

af goder, der er stillet til rådighed for andre end arbejdstager. Eftersom den anden mobiltelefon vil 

dække det samme behov, som den anden fastnetsforbindelse. Der findes dog stadig områder i Dan-

mark, hvor der ikke kan opnås mobil dækning. Her vil den anden fastnetsforbindelse komme til sin ret. 

Det beror altså altid på en konkret vurdering. 

6.2.3.3. Dataforbindelser 

I forhold til netværksforbindelser er det muligt for arbejdstager at få stillet en sådan til rådighed. Så-

fremt der skal stilles flere faste netværksforbindelser til rådighed, vil det kræve en speciel arbejds-

mæssig begrundelse for, at begge kan dækkes af multimedieskatten. En fast netværksforbindelse og 

en mobil netværksforbindelse vil derimod godt kunne være en løsning. Dette kræver dog, at der er en 

arbejdsmæssig begrundelse for, at arbejdstager også har det mobile netværk. Dette kan f.eks. være, 
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hvis arbejdstager arbejder meget hos kunder eller ofte er på farten, hvilket var meget udbredt i tre af 

de fem virksomheder, hvor deres key account managers og sælgere havde brug for to forbindelser.  

6.2.3.4. Bruttolønsordning 

For arbejdsgiver gælder det om at have så lave omkostninger som muligt, hvilket også gælder ved til-

deling af flere goder. Dette kan gøres ved indførelse af en bruttolønsordning. Ved indførelse af en 

bruttolønsordning, reducerer arbejdsgiver sine omkostninger til lønninger. Arbejdstager vil ved ned-

gang i lønnen kunne opnå en skattebegunstiget situation.  

Som nævnt i kapitlet om bruttolønsordningen, kan den lave beskatning på 3.000 kr. om året stille ar-

bejdstager i en begunstiget situation, så længe de goder, som stilles til rådighed, har en større værdi. 

En computer vil f.eks. ofte have en højere pris end 3.000 kr. Desto flere goder, desto større sandsynlig-

hed er der for, at den samlede værdi vil overstige de 3.000 kr. Levetiden af godet skal også tages med i 

betragtning, da beskatningen følger produktets levetid.  

Med bruttolønsordningen og multimedieskatten skal der tages et vist forbehold. Ved en bruttoløns-

ordning viser arbejdstager, at denne har en privat interesse i at få stillet godet til rådighed. Denne pri-

vate interesse kan gøre det sværere for arbejdsgiver at give en arbejdsmæssig begrundelse for, at go-

det stilles til rådighed, og godet kan derfor falde uden for multimedieskatten og derfor skulle beskattes 

til markedsværdien. 

For arbejdsgiver, som får dækket nogle af sine omkostninger til multimediegoderne, vil der også være 

en risiko for, at ikke alle omkostninger vil blive dækket. Dette skyldes kravet om, at det er arbejdsgiver, 

som skal have risikoen. Det er specielt opsigelser og fratrædelser, der kan blive dyre, hvis arbejdstager 

ikke ønsker at frikøbe godet, og hvor løbetiden på aftalen med leverandøren fortsat er lang. I de tilfæl-

de vil arbejdsgiver risikere at modtage et multimedie, der f.eks. er to år gammel og derved forældet, 

og derfor ikke er til at sælge. En måde at minimere disse omkostninger på er ved at afkræve arbejdsta-

ger en højere pris, end godet faktisk koster for arbejdsgiver. Denne tillægsværdi kan beregnes således; 

det forventet antal afgange fra virksomheden i forhold til anciennitet. Hertil skal laves et skøn over, 

hvor mange, der ønsker at frikøbe mediet. Dette skøn, samt fordelingen af anciennitet, vil give virk-

somheden en mulighed for at beregne den skønsmæssige omkostning ved afgange mens bruttoløns-

ordningen løber. Alternativt til udregning af den forventede omkostning ved opsigelser af arbejdstager 

er, at arbejdsgiver køber en forsikring, som så kan dækkes ved at øge bruttotræksbeløbet, eller ar-
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bejdsgiver kan selv tage omkostningen. Den forhøjede pris vil kunne medføre, at arbejdstager ikke 

mener, at der er en gevinst ved at indgå i ordningen.   

Der er ved multimedieskatten modstridende interesser mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Arbejds-

tager vil gerne have så mange goder, som muligt, mens arbejdsgiver vil have en øget risiko for at få en 

ekstra omkostning ved dette. Af de virksomheder, jeg har talt med, har fem ud af fem sagt nej til, at de 

har indført eller udvidet bruttolønsordninger efter indførelsen af multimedieskatten. Alle ønskede ikke 

den øgede risiko eller de øgede administrative omkostninger, som indførelsen af en bruttolønsordning 

ville medføre. 

6.2.4. Lønforhold 

Såfremt arbejdstager bliver beskattet af et gode, og arbejdsgiver ikke kan/vil stille flere goder til rådig-

hed, vil arbejdstager ofte mene, at arbejdsgiver skal give en lønkompensation. Denne løsningsmodel er 

også den, regeringen foreslår i lovforslaget. Et af problemerne med dette løsningsforslag er, at Dan-

mark ikke har en fast skatteprocent, hvilket medfører, at alle arbejdstagere skal have forskellige løn-

stigninger. Endvidere kan en arbejdstagers skatteprocent stige og falde i løbet af året, og hvordan skal 

arbejdsgiver så forholde sig til dette? Derved vil dette også give arbejdsgiver en stigning i de admini-

strative omkostninger, udover omkostningerne, som multimedieskatten allerede pålægger arbejdsgi-

ver. Det er derfor ikke nemt at give en kompensation, da det kan være svært at vurdere, hvilken skat-

teprocent, kompensationen skal udregnes efter. Det mest rimelige må være at bruge den skattepro-

cent, som arbejdstager havde primo 2010, da en løsning med udregning efter en fastlagt skatteprocent 

for alle vil stille nogle bedre end andre, mens nogle måske ikke vil få dækket hele skatten. En udreg-

ning baseret på skattesatsen primo 2010 vil derimod gøre, at alle har samme udgangspunkt 

Et andet problem med løsningen, er de udgifter, som multimedieskatten allerede pålægger arbejdsgi-

ver i forhold til løn. Her er der tale om blandt andet feriepenge af værdiansættelsen af medierne. Med 

indførelsen af multimediebeskatningen, er værdien af et multimedie nu blevet synliggjort og nogle 

goder er endda gået fra en værdi på nul til en værdi på 250 kr. pr. måned. Dette medfører en merud-

gift til feriepenge (12,5 %) på 375 kr. pr. medarbejder om året. En virksomhed med 600 ansatte, der 

skal beskattes, vil derved automatisk få en ekstra omkostning på 225.000 kr. Det skal dog bemærkes, 

at denne omkostning først bliver reel, såfremt alle medarbejdere fratræder. Indtil da, vil der være eks-

tra penge bundet i feriepengeforpligtigelsen. 
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I forhold til lovforslagets løsning, hvor arbejdsgiver opfordres til at kompensere arbejdstager for be-

skatningen af 250 kr. pr. måned, vil dette medføre yderligere udgifter. Nedenstående regnestykke skal 

illustrere, først hvor stor skatteomkostningen er for arbejdstager og herefter, hvilken bruttoløn, der 

skal til for at kompensere for beskatningen. Udregningen er lavet ud fra den tidligere nævnte topskats 

skattesats på 56,10 %.  

 

 
Værdi til beskatning Nettoværdi 
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3.000,00   
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0,00 

        

Figur.5.1 egen kilde tilvirkning 

Som det ses af ovenstående regneeksempel, vil en arbejdstager med topskat, skulle betale 1.683,00 kr. 

mere i skat om året. For at udligne denne skat skal arbejdstager således tjene 3.834,00 kr. mere om 

året. Denne bruttolønsstigning vil give arbejdsgiver en udgift på tilsvarende 3.834,00 kr. De 3.834,00 

kr., vil for en arbejdstager med en månedsløn på 30.000,00 kr. betyde en lønstigning på 1,1 %. En løn-

stigning, som arbejdstager vil forvente at få udover dennes normale lønstigning. 

For arbejdsgiver betyder merudgiften på 3.834,00 kr. en yderligere udgift til feriepenge på 479,25 kr. 

Dette giver en total udgift på 4.313,25 kr. Denne udgift er for arbejdsgiver en fradragsberettiget om-

kostning, da den hører ind under personaleudgifter. Dette fradrag vil med en virksomhedsskat på 25 % 

betyde en besparelse på 1.078,00 kr. Den faktiske udgift vil da være (4313,25 kr.-1078,00 kr.) 3.235,25 

kr. pr. medarbejder, der topbeskattes. De 3.335,25 kr. kan virke som et lille beløb, der skal frigøres, 
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men 2010 var et år præget af finanskrise, hvor flere firmaer var økonomisk trængte eller gik konkurs. 

At skulle finde 3.235,25 kr. pr. medarbejder om året vil betyde, at en virksomhed med 600 medarbej-

dere, skal finde lidt over 1,9 mio. kr. årligt. 

Af ovenstående beregninger kan det ses, at den, af regeringens nemme løsning med, at arbejdsgiver 

skal kompensere arbejdstager for skatten, vil blive en meget dyr fornøjelse for arbejdsgiver. Det virker 

dog indlysende, at regeringen inkluderer dette løsningsforlag i lovforslaget. Løsningsforslaget flytter 

nemlig udgiften fra den menige borger til virksomhederne. Endvidere giver dette løsningsforslag et 

større skatteprovenu på 2.151,00 kr. (3834,00 kr.-1683,00 kr.) om året pr arbejdstager med topskat 

minus de 1.078,00 kr., som virksomhederne sparer i skat. Totalt set et forøget skatteprovenu på 

1.073,00 kr. pr. arbejdstager. Dette vil i eksemplet med virksomheden med 600 ansatte give 

643.800,00 kr. mere om året.  

Dette løsningsforlag er alt i alt meget dyrt for arbejdsgiver, mens både statskassen og arbejdstager 

vinder på den i kraft af henholdsvis højere skatteindtjening og en højere ferieberettede løn. Selvom 

beregningerne er lavet ud fra topskatteniveauet, så vil der for lavere beskattede personer være samme 

udgifter, blot på et lavere niveau og have samme afledet konsekvenser. Ud af de 100 lønkunder hos 

Visma, var der to som havde indført lønkompensation. Den ene brugte metoden med udregning af et 

fast beløb som alle fik, mens den anden løbende ændrede kompensationen i forhold til skattesatsen.  

6.2.5. Den mest optimale løsning 

I forhold til at finde den mest optimale løsning for både arbejdsgiver og arbejdstager, findes der ingen 

nem løsning. Dette skyldes, at for at optimere hver parts egen løsning, vil hver af parterne stille den 

anden part dårligere.  

Det ville for arbejdsgiver være en optimal løsning, hvis arbejdstager blot skulle beskattes, hvis denne 

havde et bærbart multimedie. Denne løsning vil dog ikke være optimal for arbejdstager, da det medie, 

som arbejdstager bliver beskattet for, kan være et arbejdsredskab. Beskattes arbejdstager for et ar-

bejdsredskab, vil det være det samme som at skulle betale penge for at gå på arbejde. 

For arbejdstager, finders der to optimale løsninger. Den ene er, for at undgå beskatning, at arbejdsgi-

ver indfører alle kontroller, dette vil for arbejdsgiver være meget omkostningstungt. Den anden er, 

hvis arbejdstager bliver multimediebeskattet, så skal denne have alle de goder, som kan modtages 
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uden merbeskatning. Herved gælder standard udstyr til computer, samt alle medierne; både stationæ-

re og bærbare. Denne løsning vil være meget omkostningstung for arbejdsgiver, og derved på ingen 

måde optimal. 

Når der kigges på de mest optimale løsningsmodeller for sammensætning af lønpakken, kan følgende 

opsættes: 

- Arbejdstager beskattes, men der indføres delvise kontroller. 

- Arbejdsgiver kompenserer for beskatningen. 

- Der tages ikke stilling til multimedieskatten. 

Ved indførelse af delvise kontroller i forhold til multimedieskatten, vil arbejdsgiver imødekomme ar-

bejdstagers ønske om ikke at blive uretfærdigt beskattet. Ved denne løsning er det tænkt, at arbejds-

tager får mulighed for at returnere de bærbare arbejdsredskaber, som vil udløse beskatning og få disse 

erstattet af nogle faste medier. Endvidere bør der i de situationer, hvor der er tale om en vagttelefon, 

eller der er et mindre behov for hjemlån af computere med specielle programmer, indføres kontroller 

af disse. Ved denne løsning vil arbejdsgiver have en lille administrationsomkostning ved indførelse af få 

kontroller, mens arbejdstager vil have mulighed for ikke at blive beskattet for arbejdsredskaber. Denne 

løsning er indført delvist af to af de adspurgte virksomheder. Den ene har kun indført kontrollen af 

vagttelefonerne. Den anden virksomhed indførte den fulde løsning, og oplevede kun at få medarbejde-

re valgte at returnere deres bærbare medier.  

En anden løsning er, at arbejdsgiver kompenserer arbejdstager for beskatningen.  Denne kompensati-

on kan gives i forskellige niveauer. En fuld kompensation af skatten vil dog være så omkostningsfuld, at 

løsningen aldrig vil være optimal for arbejdsgiver. Dog vil mindre kompensationer umiddelbart være at 

fortrække. Disse kan deles op i tre muligheder; lille, mellem og stor. Ved den store løsning skal forstås; 

udløser et medie beskatning, da tildeles arbejdstager de resterende medier, som virksomheden også 

har til rådighed. Dette kunne f.eks. være en bærbar computer, der udløste beskatning. Ved denne løs-

ning skulle arbejdsgiver, som minimum også stille en netværksforbindelse til rådighed, således at mu-

ligheden for at arbejde hjemme blev forbedret.  Med mellemløsningen skal forstås, at arbejdsgiver kan 

indføre bruttolønsordninger, hvor arbejdstager betaler for de ekstra goder via lønnen. Her kunne ar-

bejdsgiver sætte en grænse for hvilke goder, der var mulige at købe for at begrænse sin egen risiko. 

Ved den lille løsning menes, at arbejdsgiver opgraderer det gode, som udløser beskatningen. Dette 
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kunne f.eks. være en hurtigere netværksforbindelse eller en udvidelse af telefonabonnementet eller 

nyt hardware/software til computeren. Af disse tre løsningsmodeller, vil den store pakke klart være 

den dyreste og derfor ikke være optimal for arbejdsgiver. Derimod vil de to andre ligge meget tæt op 

af hinanden. Hvis der skal vælges mellem disse, er det vigtigt for arbejdsgiver at vurdere konsekven-

serne, som en bruttolønsordning kan have kontra udgiften til en opgradering af goder. Disse to løsnin-

ger, vil for arbejdstager være gode løsninger, hvor denne kompenseres for at blive beskattet. For ar-

bejdsgiver vil de to løsninger betyde, en lidt større administrationsomkostning. Ved bruttolønsordnin-

ger vil den være konstant, mens opgraderinger vil have en høj opstartsomkostning og herefter en for-

højet omkostning til eksempelvis abonnementer. 

Den nemmeste løsning er ikke at tage stilling til lovgivningen og derved helt undlade, at multimediebe-

skatte arbejdstager. Der har før været indberetningspligt for fri telefon og i de tilfælde hvor der tidlige-

re har været indberetning, bør dette fortsættes. Dette skyldes, at SKAT igennem den tidligere indbe-

retning har et kontrolgrundlag og vil undres, hvis der ikke fortsat sker indberetning. Arbejdsgiver kun-

ne i disse tilfælde nøjes med at kompensere de arbejdstagere, hvor indberetningen tidligere er sket. 

Netværksforbindelse, bærbare computere osv. har ikke tidligere været indberettet, hvorfor der ikke 

behøves at kompenseres for disse. Denne løsning vil dog kunne ende med en bøde til arbejdsgiver, 

hvis den manglende indberetning opdages. Ud over en eventuel bøde til arbejdsgiver, så vil arbejdsta-

ger ende med restgæld til skat for ikke indbetalt skat. Dette vil ydermere kunne skade virksomhedens 

image, både i forhold til forbrugere, men også i rollen som arbejdsgiver. En forglemmelse vil gøre, at 

arbejdstagerne bliver usikre på løn og HR-håndteringen, og virksomheden vil derfor kunne miste både 

nuværende medarbejdere og eventuelt fremtidig attraktiv arbejdskraft. At snyde og anvende den 

nemmeste løsning vil på lang sigt kunne have store konsekvenser, mens den på kort sigt vil betyde, at 

der for både arbejdsgiver og arbejdstager ikke sker nogen ændringer i forhold til 2009.  

6.2.6. Delkonklusion 

Sammensætning af den mest optimale løsning af en lønpakke, når der tages forbehold for multimedie-

skatten, har som udgangspunkt samme opsæt som fangernes dilemma. Fangernes dilemma fra spilteo-

ri, er en situation, hvor hver part ved at optimere sin egen løsning, sætter modparten dårligere. Løs-

ningen på dette spil, med to rationelle parter, er at gå på kompromis så begge ender med at bliver 

stillet lige godt.  
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For arbejdstager vil kompromiset være at acceptere, at blive beskattet og ikke blive fuldt kompenseret. 

For arbejdsgiver vil kompromiset være at acceptere, at denne ikke bliver holdt omkostningsfri, men 

delvist kompenserer arbejdstager for beskatningen. 

De mest optimale løsninger ud fra ovenstående løsningsforlag, vil være den lille eller den mellem kom-

pensationsløsning. Hvor den lille løsning for arbejdsgiver vil være den letteste at gennemføre, samt 

med høj sandsynlighed den billigste, grundet kravet om risiko ved bruttolønsordninger. 

Løsningen med at undlade at tage stilling til multimedieskatten, vil på kort sigt, være en mere optimal 

løsning for begge parter, da der ikke vil ske nogen ændring. Vurderes dette på langt sigt, som rationelle 

arbejdstagere og arbejdsgivere gør, vil løsningen klart rangere lavere end de to ovennævnte optimale 

løsninger. 

6.3. Sikring mod udnyttelse og snyd 

Af ovenstående kapitel kan det ses, at der findes mange forskellige krav til, hvor mange medier, der må 

stilles til rådighed af hvert gode, samt hvornår der er tale om beskatning og mulighederne for at undgå 

beskatning. For at styre disse tildelinger, i forhold til hvad skal beskattes eller ej, er der indført forskel-

lige kontrolkrav.  I dette kapitel vil disse kontroller blive vurderet i forhold til, om de kan kontrolleres af 

tredje part, og om der derved er mulighed for at sikre, at multimedieskatten bliver fulgt. 

6.3.1. I forbindelse med indførelsen 

I 2010, hvor multimedieskatten blev indført, var der allerede efter den første indberetning en teoretisk 

kontrolmulighed for SKAT. Der var også rig mulighed for at påbegynde det præventive arbejde mod de 

personer, som ønskede at snyde eller blot ikke ønskede at sætte sig ind i de nye regler. Disse områder 

vil blive gennemgået i de følgende afsnit. 

6.3.1.1. Kontrol muligheder 

I forbindelse med den første indberetning af multimedieskatten, var der allerede en hypotetisk mulig-

hed for at lave en screening af, om virksomhederne opfyldte deres pligt. Før multimedieskatten var der 

nemlig indberetningspligt af fri telefon. Denne blev indberettet i felt 20, hvor multimedieskatten nu 

bliver indberettet. Der burde altså have været en mulighed for at sammenholde indberetningen i feltet 

efter den første indberetning med indberetningen i feltet året før. De steder, hvor der var en forskel, 

kunne så udtages til kontrol. 
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Af interviewet med Anders Hillerup, fremkom det, at den tidligere indberetning ikke var særlig valid. 

Dette skyldes at arbejdsgiver ofte ikke foretog indberetningen og at arbejdstager havde muligheden 

for at nedskrive den indberettede værdi med dennes egen udgift til private abonnementer.  

6.3.1.2. Præventivt arbejde 

For at sikre mod snyd og misforståelse, bør der udføres en masse præventivt arbejde. Dette blev gjort 

af en del revisionshuse, som holdt gratis informationsmøder omhandlende både multimedieskatten og 

indberetningspligten af personalegoder. Disse møder gjorde, at flere arbejdsgivere kun skulle afholde 

de administrative omkostninger til en eller to deltagere ved sådanne møder. 

Herudover kommer, at SKAT har afholdt en del informationsmøder, hvor de gav forklaring på indbe-

retningspligten og multimedieskatten. Disse møder blev ikke kun afholdt for store virksomheder, men 

også for både løn- og benefitsoutsourcingudbydere. Via disse møder berørte en stor del af den samle-

de lønbehandlingsflade i Danmark og blev bragt på et niveau, som gjorde, at de var i stand til at be-

handle de fleste personalegoder og multimedier skattemæssigt korrekt. 

Da mediestormen omkring multimedieskatten var forholdsvis stor, nedsatte SKAT en gruppe, som skul-

le have multimedieskatten, som pilotprojekt. Anders Hillerup var chef for denne gruppe. Projektet 

havde til formål at komme i dialog med virksomheder og indsamle erfaring fra virksomhederne om, 

hvordan de tog imod skatten og håndterede de ønskede kontroller. Projektgruppen kom frem til nogle 

råd og ideer, som ikke er blevet offentliggjort. Da de er blevet indgivet til den juridiske enhed, som er i 

gang med at vurdere ideerne og rådene. Anders Hillerup mener, at deres besøg hos 500 virksomheder 

har givet SKAT et godt indblik i, hvordan de kunne vejlede virksomheder fremover. Til projektet, blev 

der ud over vejledningen på 22 sider, udarbejdet en pixi-udgave på en fire til fem sider til virksomhe-

derne, så de havde en guideline til, hvilke kontroller der var krav om. 

Der er foretaget et stort stykke forarbejde og en masse præventivt arbejde. Selvom der ikke har været 

de store kontrolmuligheder fra start af, har der været lagt en masse arbejde i at sikre den fremtidige 

kontrol og opsætning af multimedieskatten.  

6.3.2. Multimedieskat eller ej 

I sidste kapitel blev det skildret, at det var essentielt at vide, om arbejdstager skulle beskattes eller ej, 

når sammensætningen af lønpakken blev vurderet. I forbindelse med, hvorvidt arbejdstager skal be-

skattes eller ej, er der en del undtagelser til hovedreglen, samt et større antal kontroller, som skal fø-
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res, såfremt arbejdstager ikke skal beskattes. I dette afsnit vil disse undtagelser og kontroller, blive 

vurderet i forhold til tredje parts mulighed for at kontrollere dem. 

6.3.2.1. Kontroller 

Multimedieskatten er som tidligere nævnt en rådighedsbeskatning. Såfremt arbejdstager ikke skal be-

skattes, skal det bekræftes, at mediet ikke har været eller kunne have været brugt privat. For at sikre 

dette, har SKAT opsat nogle kontrolkrav. Det er arbejdsgivers pligt at opfylde disse krav, hvis denne 

ønsker, at arbejdstager ikke skal beskattes. Det skal bemærkes, at arbejdsgiver har ledelsesret til at 

vedtage om kontrollerne skal indføres eller ej. Arbejdstager har altså ikke ret til at kræve, at kontrol-

lerne skal indføres.  

6.3.2.1.1. Opgørelse over medier 

Kontrollerne er som tidligere nævnt forskellige fra medie til medie. Et fælles krav, både hvis der ønskes 

beskatning eller ej er, at der skal føres en opgørelse over hvem, der har hvilke medier til rådighed. Det-

te kan dokumenters via en liste med navngivet medier, samt deres tilhørsforhold til arbejdstageren. En 

ekstern kontrol af denne liste, vil være meget besværlig at gøre fuldstændig, hvorfor det må antages at 

en stikprøvegennemgang vil blive gennemført. Kontrollen vil kræve en del manuelt arbejde i kraft af, at 

stikprøven vil kræve en fysisk tilstedeværelse af både medier og arbejdstager. Endvidere vil det kræve 

en meget udførlig liste, så det sikres, at alle nykøbte medier er opgjort på listen. 

En måde at gøre kontrollen mere valid, i forhold til antal goder, som virksomheden råder over, er som 

Anders Hillerup gav udtryk for, at lave en udsøgning på driftsmiddelskontoen. Denne udsøgning skal 

give kontrollanten et indblik i, hvor mange medier, der er investeret i. Såfremt der er indkøbt flere 

medier end antallet af arbejdstagere, skal arbejdsgiver kunne redegøre for disse. Endvidere vil en ud-

søgning, der bliver sammenholdt med tidligere års udsøgninger, give et indblik i hvor mange medier, 

hver arbejdstager i gennemsnit har stillet til rådighed. Disse udsøgninger vil altså kunne give kontrol-

lanten et meget godt redskab til at validere, at arbejdstagerne ikke har flere medier stillet til rådighed, 

end multimedieskatten kan indeholde uden at blive yderligere beskattet. Denne kontrol vil endvidere 

give kontrollanten bedre mulighed for at udspørge arbejdsgiver om specifikke medier. 

I forhold til udsøgningen på driftsmiddelskontoen, vil en arbejdstager, der ønsker at snyde, sagtens 

kunne gøre dette. Endvidere kan en udsøgning i forhold til antallet af medierne være meget svær at 

lave. Dette skyldes, at der ikke er direkte krav til, hvordan arbejdsgiverne, skal bogføre deres omkost-

ninger til medierne. Medierne kan være købt direkte til arbejdstager og derfor bogført, som en lønom-
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kostning, eller mediet kan være købt som et driftsmiddel til et projekt, og derfor være bogført på an-

dre konti, hvilket kan gøre det rigtigt svært at finde samtlige medier. Grunden til at der er vigtigt at 

finde alle medier vil blive gennemgået i afsnittet flere medier. 

Det er totalt set meget svært for tredje part at validere listen over virksomhedens medier, da det vil 

kræve, at arbejdsgiver fører en meget striks og veldokumenteret liste over sine medier. Er dette ikke 

tilfældet, vil en gennemgang af listen være meget omkostningsfuld og forbundet med meget stor usik-

ker.  

6.3.2.1.2. Stikprøver og multimediepolitik 

Først og fremmest skal arbejdsgiver have nedskrevet en multimediepolitik i forhold til arbejdstager, 

herunder hvordan multimediepolitikken håndteres og kontrolleres i praksis. For tredje part er det 

nemt at kontrollere, om der eksisterer en multimediepolitik. Dette kan gøres ved at logge på som ar-

bejdstager og kontrollere at den eksisterer. Såfremt arbejdsgiver, skal afkræfte muligheden for privat 

anvendelse af et medie, skal denne føre kontrol med om multimediepolitikken overholdes. Dette gøres 

ved at gennemføre forskellige typer af stikprøvekontroller. 

Kravene om stikprøvekontroller kan forekomme mere besværlige for arbejdsgiver, idet der findes for-

skellige krav til stikprøverne alt efter hvilket medie, der er tale om. Der er selvsagt ingen krav til stik-

prøver af internetforbindelser, da disse automatisk udløser beskatning. Men for computere og telefo-

ner finders der forskellige krav. 

I forhold til bærbare computere er kravet, at der skal føres stikprøvekontrol minimum et par gange om 

året. Disse stikprøver skal være uanmeldte, og kontrollen skal påvise, at aftalerne omkring mediernes 

private anvendelse overholdes. Opdages, at betingelserne ikke er overholdt, skal reglerne indskærpes 

for de øvrige arbejdstagere, og hvis nødvendigt skal der indføres yderligere stikprøver. Alle stikprøver-

ne skal dokumenters med dato, samt angivelse af resultatet. Denne kontrol vil være rigtig svær for 

tredje part at validere. Dette skyldes, at arbejdsgiver i princippet kan anføre nogle fiktive dage for gen-

nemførelsen af kontrollen. Endvidere kan kommentaren til kontrollen nemt være ”intet at bemærke”. 

Den egentlige kontrol kan derfor ende med kun at blive gennemført af den eksterne kontrollant. Der er 

med andre ord ikke den store mulighed for at sikre at denne kontrol føres korrekt andet end troskaben 

til, at arbejdsgiver udfører sit arbejde godt nok. 
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Ovenstående krav til stikprøver findes også i forhold til mobiltelefoner, såfremt der i multimediepoli-

tikken fremgår, at de ikke må tages med hjem. For mobiltelefoner findes der andre og mere valide 

kontroller. Der er krav om, at der løbende er kontrol af telefonregninger for unaturligt forbrug, samt 

om der er foretaget betalinger eller donationer via telefonen. Dette kan dokumenteres via regningerne 

og vil for en ekstern kontrollant være nemt at gå til og validere. Udover denne gennemgang, skal ar-

bejdsgiver foretage et forholdsmæssigt passende antal konkrete stikprøver af opkaldslisterne. Såfremt 

der ikke findes nogle brud på reglerne anses kontrollen for gennemført, såfremt stikprøverne dækker 

fem % af den samlede regning for arbejdsmobiltelefoner på en måned. Denne kontrol er også nem for 

en ekstern kontrollant at validere, da der igen er tale om en gennemgang af telefonregningerne. Det er 

svært at kontrollere opkaldslisten på grund af, der kun er opgivet seks cifre. Til sidst findes der et krav 

om, at arbejdstager har underskrevet en tro og love erklæring, disse er nemme at kontrollere for tred-

je part, da de skal forefindes på arbejdspladsen. 

Alt i alt er kontrollerne af telefoni lette at verificere for en ekstern kontrollant, hvorimod det kan være 

meget svært at verificere kontrollen af, om bærbare medier faktisk opholder sig på arbejdspladsen 

eller som minimum opfylder betingelserne omkring privat rådighed. I forhold til stikprøverne, vil det 

være tredje parts kontrol, som vil være den endegyldige kontrol, da arbejdsgivers kontroller er meget 

svære at validere. Kravet til arbejdsgivers stikprøvekontrol afhænger derfor meget af dennes etik, og 

kravet er derfor tilnærmelsesvis værdiløst. 

6.3.2.2. Undtagelser 

I forhold til rådighedsbegrebet, vil det oftest være sådan, at tages et medie med hjem, så antages det 

at være stillet til privat rådighed.  I de følgende afsnit vurderes undtagelserne til denne tommelfinger-

regel. Undtagelserne vil blive inddelt således: 

- Tjenesterejse 

- Computere med særligt programmel til hjemlån 

- Multimedier med begrænset anvendelse 

- Arbejdsgiverbetalt uddannelse  

6.3.2.2.1. Tjenesterejse 

For tjenesterejser gælder det, at mediet skal være nødvendigt og ikke må bruges privat. Tages mediet 

med hjem før eller efter rejsen, kan dette gøres uden beskatning, såfremt det er unødigt besværligt at 

hente/aflevere mediet på arbejdspladsen. I forhold til disse krav er en løsning, at arbejdsgiver fører en 

logbog over, hvornår mediet har været medtaget, hvorfor og hvortil. Det vil dog igen være svært for 
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tredje part at verificere, at loggen er korrekt, uden at der tages kontakt til de andre mødedeltagere. 

Dette vil kunne skabe en unødvendig forstyrrelse af de øvrige mødedeltagere. Endvidere kan der være 

møder, som ikke er registreret. 

Hvorvidt det har været besværligt at hente/aflevere mediet, kan kontrolleres ved gennemgang af af-

rejse- og hjemkosttid, samt adresserne for henholdsvis arbejdstager, arbejdsplads og mødets afholdel-

sessted. Det, at mediet ikke må benyttes privat, er meget besværligt at kontrollere for arbejdsgiver. 

Igen er det kun telefonen, som kan kontrolleres, og denne kontrolleres allerede.  

Undtagelsen med tjenesterejser er derved for tredje part meget svær at verificere, da der stilles store 

krav til styringen fra arbejdsgivers side, som er stort set umuligt at kontrollere. 

6.3.2.2.2. Computere med særligt programmel 

Computere med særligt programmel til hjemlån er en undtagelse, som gør, at hjemtagning af en com-

puter ikke udløser beskatning. Kravene til hjemlånscomputer er, at de indeholder særlig programmel, 

samt at der kun forefindes et begrænset antal computere. En sidste betingelse, der skal være opfyldt, 

er, at computeren kun må lånes og hjemtages i ny og næ. I forhold til arbejdsgivers kontrol af disse 

kræves det fra SKAT, at der føres en hjemlånsbog for hver enkelt computer, samt at der føres stikprø-

vekontroller. For tredje part vil det være nemt at kontrollere om der er tale om computere med særligt 

programmel, da dette kun kræver, at computerne åbnes for at verificere at disse faktisk indeholder de 

angivne programmer. I forhold til verificering af kravet til hjemlån i ny og næ, samt hvorvidt arbejdsgi-

vers stikprøver er opfyldt, kan det som tidligere nævnt være svært at verificere stikprøverne, mens 

verificeringen af hjemlånet stiller store krav til arbejdstagers og arbejdsgivers etik i forbindelse med 

udfyldelse af hjemlånsbogen. Dette skyldes, at hjemlånsbogen kan være mangelfuld, og stikprøverne 

kan ikke give bekræftelse på, at reglerne har været overholdt. Der er altså, som ved almindelige bær-

bare medier, tale om en kontrol, som er meget svær at verificere. Der stilles således store krav til ar-

bejdsgiver og arbejdstagers etik om at følge reglerne. 

6.3.2.2.3. Medier med begrænsede anvendelsesmuligheder. 

I forhold til medier med begrænsede anvendelsesmuligheder, findes der ingen krav til kontrol fra ar-

bejdsgivers side. Ved begrænset anvendelsesmuligheder forstås, at mediet er låst, så det ikke kan bru-

ges privat. Disse medier er derfor nemme for tredje part at kontrollere. For telefoner kræver det, at 

den testes for om den eksempelvis kan ringe eksternt på nogen måde. For andre medier gælder det 

samme i forhold til verificeringen af, om mediet faktisk har begrænsede anvendelsesmuligheder. Dette 
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kræver blot, at mediet åbnes og testes. Der er altså gode muligheder for, at tredje part kan kontrollere 

at kontrollerne, overholdes. Dog kræves det for denne undtagelse at kravet om en opgørelse over me-

dierne er opfyldt. 

6.3.2.2.4. Arbejdsgiverbetalt uddannelse 

Medier stillet til rådighed i forbindelse med en arbejdsgiverbetalt uddannelse kan også være fritaget 

for beskatning. Betingelserne for skattefriheden er, at uddannelsen skal være skattefritaget, hvilket 

kan ske via LL § 31. Endvidere skal mediet være nødvendigt, og det må ikke anvendes privat og skal 

afleveres tilbage ved endt uddannelse. Den private brug kan ved uddannelse afkræftes ved en tro og 

love erklæring, hvilket for tredje part er nemt at verificere. I forhold til uddannelsen, kan det nemt 

verificeres via kontakt til uddannelsesstedet, at uddannelsen følger LL § 31.  

6.3.3. Flere goder 

I ovenstående kapitel står det beskrevet, at arbejdstager har mulighed for at få stillet flere medier til 

rådighed, hvilket ikke udløser mere beskatning. Der findes dog et vigtigt krav i forhold til antallet af 

goder, idet de alle skal have en reel begrundelse. Ved en reel begrundelse skal forstås, at der er en 

arbejdsmæssig begrundelse for, at der kan stilles flere goder til rådighed, samt at goderne ikke må 

stilles direkte til rådighed til andre end arbejdstager.  

Kontrollen af antallet af goder er vigtig, for stilles der flere goder til rådighed, end der kan indeholdes i 

multimedieskatten, skal de resterende goder følge hovedreglen for værdiansættelse. Hovedreglen for 

værdiansættelsen er til markedsværdi, og der kan derved være en større skattemæssig værdi at hente 

ved at opdage et ekstra gode, end at opdage, at en arbejdstager mangler at blive multimediebeskattet.  

Arbejdstager kan udover de goder, som arbejdsgiver direkte stiller til rådighed, også få goder gennem 

en bruttolønsordning. For tredje part vil antallet af goder gennem bruttolønsordninger kun kunne kon-

trolleres ved at gennemgå fakturaen, da det må antages, at de forskellige medarbejdere og produkter 

er opgjort herpå. Holder denne antagelse vil det være nemt for tredje part at verificere om antallet af 

goder følger lovgivningen. I forhold til bruttolønsordninger, så har udbyderne ikke indberetningspligt af 

goderne. Dette ville ellers kunne gøre SKAT’s arbejde nemmere i forhold til en gennemgang af antallet 

af goder, som hver arbejdstager har. En anden mulighed for en latent kontrol er en kontrol af den alle-

rede indberettede bruttoløn (Felt 200) og AM-grundlag (Felt 13).  Arbejdsgiver har pligt til at indberet-

te både bruttolønnen og AM-grundlaget, hvilket burde kunne give SKAT en base for at vurdere, om en 
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arbejdstager har en bruttolønsordning. Såfremt arbejdstager har en bruttolønsordning, skulle dette 

give udslag i verificering af differencen mellem bruttolønsindberetningen og AM-grundlaget, da disse 

kun bør indeholde ATP og egenbetaling til pension. Såfremt differencen ikke stemmer overens med 

ATP og pension, da vil der være tale om, at der er et bruttoløntræk.    

Der er derved intet, der direkte kan indikere, hvorvidt arbejdstager, i forhold til multimedieskatten, har 

flere goder til rådighed end der er lovligt. Det vil kræve mere arbejde at validere, om alle arbejdstagere 

i en virksomhed har flere medier end de bliver beskattet for, end det vil tage at validere, om de faktisk 

har et medie stillet til rådighed, som de skal multimediebeskattes for. 

Der er mulighed for, at validere, hvor mange medier en virksomhed har, men hvem, der har hvilke, vil 

kræve, at kontrollanten fysisk ser hvert gode. Alternativt skal virksomheden føre en stram kontrol med 

deres medier ved, at alle medier er mærket og registreret, samt at mediet ikke ville kunne skifte hæn-

der uden, at dette bliver oplyst. 

6.3.4. Revisor 

Revisorer er per definition en betroet instans, som allerede skriver erklæringer på flere forskellige om-

råder, netop for at verificere, at lovgivningen følges. Dette foregår blandt andet ved revision af regn-

skaber, men også i andre tilfælde. Men hvordan er muligheden for, at arbejdstager kan bruge en revi-

sor til at gennemføre disse kontroller og/eller afgive en erklæring til SKAT i forbindelse med multime-

dieskatten? 

I de fleste tilfælde vil en revisor godt kunne føre kontrollen for arbejdsgiver eller verificere, at kontrol-

len bliver fulgt. Dog oplyser Anders Hillerup, at en revisorerklæring på, at virksomheden følger lovgiv-

ningen i forhold til multimedieskatten, ikke kan anvendes. Revisorer vil i følge Anders Hillerup godt 

kunne føre kontrollen for virksomheden, men han mener, at denne tjeneste vil være meget dyr for 

virksomheden. Revisors rolle bør derfor være rådgivende frem for kontrollerende. Selve kontrollen af 

om virksomhederne og arbejdstager følger lovgivningen, skal fortages af SKAT i samarbejde med virk-

somhederne. 

Respondenterne i mine interviews svarede alle, at de ikke så, at revisor havde nogen del i kontrollen 

af, om virksomhedens kontroller i forbindelse med multimedieskatten var opsat korrekt. Alle respon-

denter lagde vægt på, at det var deres eget ansvar, at kontrollen var opsat korrekt. En af dem udtalte, 
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at det er op til virksomhedens etik at følge reglerne og skabe rammen for, at arbejdstager kan følge 

lovgivningen. Endvidere tilføjede samme person, at selvom virksomheden havde skabt rammen og ført 

de angivne kontroller, ville der fortsat være muligheder for, at arbejdstager kunne snyde. Selve kon-

trollen er op til både arbejdsgiver og arbejdstagers etik.  

Revisorer kan derved ikke bruges, som den nemme løsning i forhold til verificering af kontroller. Der er 

samtidig ingen forventning til, at revisorer skal kontrollere om arbejdsgivers kontroller er korrekt sat 

op. Revisors rolle vil derfor i forbindelse med multimedieskatten være rådgivende og ikke kontrolle-

rende. 

6.3.5. Delkonklusion 

Der er opsat en del kontrolkrav til arbejdsgiver, som denne skal følge for, at arbejdstager kan undgå at 

blive beskattet. Men der er også kontroller, der skal følges for at sikre, at de korrekte arbejdstagere 

bliver beskattet. En del af disse kontroller er meget svære for tredje part at validere. Med andre ord er 

der opsat krav om kontroller, som arbejdsgiver skal føre, hvor det er op til virksomhedens etik, at disse 

bliver fulgt, da det stort set er umuligt for en ekstern kontrollant at bekræfte, at kontrollerne er udført 

korrekt.  

Det kan virke grotesk, at arbejdsgiver skal bruge omkostninger på et kontrolkrav, der ikke kan valide-

res, og hvor kontrollanten skal stole på arbejdsgivers etik, samt bruge meget arbejdstid på, at gennem-

føre en fuld kontrol for en beskatning på 250 kr. pr. måned. Der kan være mere at hente, hvis der ek-

sempelvis opdages en computer, som faktisk skulle beskattes efter hovedreglen i LL § 16. Men ar-

bejdsmængden og ressourcerne, der skal til for at finde frem til hvor mange medier, den enkelte fak-

tisk har til rådighed samtidig med, at sandsynligheden for at finde alle bærbare medier, er meget lille. 

Dette gør at det virker usandsynligt at alle kontrollerne bliver verificeret.   

Kontrollen af antallet af medier er klart nemmere, når der er bruttolønsordninger involveret, da admi-

nistratoren af ordningen må have en opgørelse over, hvem der har hvad, for at kunne give den rigtige 

service, samt opkræve de rette beløb. Dette opvejer dog ikke sandsynligheden for, at alle kontroller 

kan bliver verificeret. 
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I forhold til opsætningen af nogle latente kontroller, som SKAT kan føre for at udvælge hvilke virksom-

heder, i forbindelse med kontrol af multimedieskatter, er dette ikke sket. Det er ikke muligt, og dette 

skyldes at der igen lægges vægt på arbejdsgivers etik. 

Lovens kontrolkrav bærer meget præg af, at politikkerne har forsøgt at gøre så mange arbejdstagere 

glade som muligt. Dette er dog sket på bekostning af en masse ukontrollerbare kontrolkrav, som blot 

giver arbejdsgiver og SKAT en omkostning ved udførelsen. En omkostning, som begge instanser ville 

kunne bruge på at blive mere effektive på andre områder. 

Alt i alt gør dette, at multimedieskatten kommer til at fremstå, som værende ikke gennemtænkt. Kon-

trolkravene er for omkostningsfulde i forhold til det skattemæssige beløb. Samtidig med at kontrolkra-

vene er så svære at validere, at de ingen værdi har for SKAT, som gennemfører den endelige kontrol. 

Dette kan i sidste ende medføre, at ingen ønsker at føre de rette kontroller, og hele lovgrundlaget mi-

ster derfor sin værdi. 

   



 

Beskatning af personalegoder 

forår 2011 

 

Copenhagen Business School                      Cand.merc.aud Side 81 

7. Konklusion 

Det er i opgaven blevet belyst, at der findes forskellige regler for værdiansættelsen af personalegoder. 

Hovedreglen for værdiansættelsen af et personalegode er til markedsværdi. Der findes flere undtagel-

ser til denne hovedregel, hvoraf multimedieskatten er en af dem. 

Med indførelsen af multimedieskatten, er det igen blevet muligt at benytte bruttolønsordningen ved 

tildelingen af multimedier. Det er samtidigt muligt at stille flere goder til rådighed, uden at dette vil 

udløse en højere beskatning. 

Multimedieskatten har også medført, at arbejdstager kan blive beskattet for at have et bærbart ar-

bejdsredskab til rådighed. Ønskes beskatningen af arbejdsredskabet ikke, er der opstillet forskellige 

kontrolkrav til arbejdsgiver, for at kunne afkræfte muligheden for den private anvendelse. 

Muligheden for anvendelse af bruttolønsordning, samt at arbejdstager kan blive beskattet for et ar-

bejdsredskab, har både skabt flere forhold, der skal tages stilling til ved sammensætning af lønpakken 

og er blevet mødt af meget kritik. 

Kritikken har blandt andet omhandlet, hvorledes anvendelse af bruttolønsordninger kan skabe en soci-

al skævvridning i det danske samfund, idet bruttolønsordninger hovedsagligt vil komme de højest løn-

nede arbejdstagere til gode. Indførelse af bruttolønsordninger kræver, at arbejdsgiver accepterer, at 

skulle stå med risikoen, som kan medføre en høj omkostning. Min undersøgelse og mine interviews 

viser, at arbejdsgiver ikke ønsker dette. 

I forhold til kritikken af beskatningen af arbejdsredskaber menes det, at denne beskatning vil medføre 

et fald i hjemmearbejdspladser. Et fald i hjemmearbejdspladser menes at kunne påvirke både miljøet 

og effektiviteten på arbejdsmarkedet i en negativ retning. Der findes ingen data, der kan bekræfte 

dette fald. Mine interviews indikerer ydermere, at nyansatte ikke stiller spørgsmålstegn ved beskat-

ningen, hvorfor kritikken mest af alt virker som valgpropaganda. 

Ved sammensætning af lønpakken, er der mange forhold, der skal tages med i betragtning. Blandt an-

det om arbejdsredskabet udløser beskatning. Hertil kommer arbejdstagers mulighed for at få stillet 

flere goder til rådighed, uden det bevirker beskatningsværdien. Antallet af goder er styret af den ar-

bejdsmæssige begrundelse for at få stillet godet til rådighed. 
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Ved sammensætning af den mest optimale lønpakke skal både arbejdsgiver og arbejdstager gå på 

kompromis, da den enkeltes optimale løsning, stiller den modsatte part dårligere. Dette bevirker, at 

arbejdstager må acceptere at blive beskattet, mens arbejdsgiver må acceptere, at skulle give arbejds-

tager en mindre kompensation. Dette kan gøres ved indførelse af bruttolønsordninger eller ved udvi-

delse af mediets brugsmulighed.     

Der er indført en del forskellige kontrolkrav, som kan medføre, at arbejdstager ikke skal multimediebe-

skattes. Nogle af disse kontrolkrav er meget omkostningsfulde for arbejdsgiver at indføre. Hertil kom-

mer at stort set alle kontrollerne er umulige at kontrollere for tredje part.  

Endvidere kan lovgivningens inddeling af medierne i tre grupper skabe problemer. Dette skyldes, at 

grænsen mellem medier, grundet udviklingen på markedet, er blevet udvisket. Den helt store kilde til 

denne udviskning er det mobile internet, som i dag kan tilgås af både mobiltelefoner og computere. 

Problemet for arbejdsgiver er derfor, at denne først skal verificere, hvilket kontrolkrav der skal benyt-

tes, for herefter at opsætte kontrollen. 

Tages den skattemæssige værdi på 3.000,00 kr. årligt med i betragtning, medfører den lave skattevær-

di, i forhold til de høje omkostninger, som både tredje part og arbejdsgiver har ved kontrollerne, at 

kravene er urimelige. Da skatteprovenuet, vil ligge langt under omkostningsniveauet. 

Alt dette sammenholdt med, at kontrollerne stort set er umulige at verificere gør, at kontrolkravene 

ikke har den ønskede effekt i forhold til at sikre multimedieskatten mod en utilsigtet udnyttelse.  
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8. Perspektivering 

I opgaven er det blevet belyst, hvorledes det allerede har været nødvendigt at foretage ændringer til 

loven om multimedieskatten. Et år efter indførelsen af multimedieskatten, blev en ægteskabsrabat 

eksempelvis indført. En sådan ændring, foretaget så hurtigt kunne tyde på, at lovgiverne ikke har haft 

fuldt overblik over de konsekvenser, som en multimediebeskatning vil medføre.  

Denne perspektivering vil tage fat på nogle af de områder, der som følge af multimediebeskatningen, 

har oplevet konsekvenser. Flere af problemstillingerne er først fremkommet efter multimediebeskat-

ningen reelt er blevet anvendt i praksis.  

Et af områderne der kan nævnes er optjening af ferie ved ulønnet orlov. Det har altid været gældende: 

ulønnet orlov medfører ingen optjening af feriedage med løn. Dog har der været den undtagelse, at 

hvis arbejdstager modtog pensionsindbetalinger, firmabil, fri telefon eller avis-abonnementer, udløste 

dette optjening af ret til ferie med løn. Forskellen fra tidligere er, at ved indførelsen af multimedieskat-

ten, er det nu blevet langt mere synligt, hvem der har multimedier til rådighed. Således er det sværere 

for arbejdsgiver at omgås reglen om ret til 2,08 feriedage med løn. 

Umiddelbart lader det ikke til, at nogen endnu har forsøgt at opnå ret til de ekstra feriedage, da der 

hverken findes domme eller andet vedrørende dette. Ved kontakt til pensionsstyrelsen bekræfter Jan 

Vinge Rasmussen, at der holdes fast i den tidligere udtalelse om, at arbejdstager optjener ret til ferie 

med løn ved modtagelse af arbejdsgiverbetalt telefon. Ovenstående belyser, hvorledes lovgivningen 

med høj sandsynlighed ikke har taget højde for dette område.  

Et andet område, hvor multimedieskatten berører, er virksomhedernes momsfradrag. Det har altid 

været gældende, at virksomhederne har kunnet løfte fuld moms på arbejdsredskaber. Mens der for 

aktiver stillet delvist privat til rådighed for arbejdstager, skulle laves et skøn over, hvor den erhvervs-

mæssige andel var, for at virksomheden kunne løfte den samme andel af momsen. Multimedieskatten 

er med til at synliggøre den private anvendelsesmulighed af arbejdsredskaber, hvilket medfører at 

arbejdsgiver ikke længere har fuld fradragsret.  

Arbejdsgiver skal nu, ved indkøb af nye medier, vurdere hvem, der har fået stillet godet til rådighed og 

hvor stort det private forbrug må forventes at være. Endvidere skal det ved indkøb af større partier 
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vurderes om mediet senere skal anvendes af en arbejdstager, som bliver multimediebeskattet. Der 

foreligger allerede en dom på dette område.  

Ovenstående betragtninger af de konsekvenser multimedieskatten har haft efter indførelsen, sam-

menholdt med problemområderne nævnt i opgaven viser, at multimedieskatten giver ekstra mange 

omkostninger til arbejdsgiver. Med tiden kunne man forestille sig at dette vil medføre, at arbejdsgiver 

vil presse på for en ændring af multimedieskatten. 
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10. Bilag 

Spørgeskema i forbindelse med multimedieskatten til virksomheder 

Navn: 

 

Stilling: 

 

Virksomhed:  

 

HVORDAN BLEV I BERØRT AF MULTIMEDIESKATTEN? 

•  

HAR I INDFØRT/UDVIDET BRUTTOLØNSORDNINGER EFTER INDFØRELSEN AF MULTIMEDIESKATTEN? 

•  

HVORDAN STYRER I OM JERES MEDARBEJDERER SKAL BESKATTES ELLER EJ? 

•  

ANVENDER I DE KONTROLLER, SOM VEJLEDNINGEN TIL MULTIMEDIESKATTEN FORESKRIVER? 

•  

HVEM MENER I SKAL GODKENDE/KONTROLLERE AT JERES KONTROLLER ER OPSAT KORREKT? 

•  

ER DET REVISORS ANSVAR AT KONTROLLERE JERES MULTIMEDIEBESKATNING I FORBINDELSE MED REVISION? 

•  

HVORDAN SER DU REVISORS ROLLE I FORBINDELSE MED MULTIMEDIESKATTEN? 

•  

HAR MULTIMEDIESKATTEN HAFT NOGEN ØKOMONISK OMKOSTNING FOR JER? 

•  

HAR MULTIMEDIESKATTEN HAFT EN NEGATIV INDFLYDELSE PÅ JERES MEDARBEJDERE? 

•  

HAR DU EVT ANDRE KOMMENTARER OM MULTIMEDIESKATTEN? 

•  
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Spørgeramme til Anders Hillerup fra SKAT 
Spørgerammen skal ses som et værktøj for at styre interviewet. Nedenstående punkter vil blive brugt 

som styrepinde, for at få afdækket alle områder, som ønskes gennemgået i interviewet.  

Det skal hertil bemærkes, at nedenstående spørgsmål ikke er udtømmende, men at der vil kunne 

forekomme afledet spørgsmål. Afledet spørgsmål vil fremkomme hvor svaret på et spørgsmål giver 

ny interessant viden, eller hvor svaret ikke vurderes at være fuldt ud dækkende. 

 

Beskrivelse af dit pilotprojekt: 

- Hvad var formålet? 

- Hvad blev konklusionen? 

- Hvordan ser du den fremtidige udvikling? 

Skattens indvirkning på virksomhederne: 

- Hvordan har virksomhederne taget imod beskatningen? 

- Er der forskel mellem forskellige virksomhedstyper? 

- Ser I et fald i hjemmearbejdspladser? 

o Er det overhoved muligt at vurdere? 

I forhold til kontroller: 

- Hvad er virksomhedens motivation, for indførelse af kontroller? 

- Hvordan hjælper SKAT? 

- Hvem står for den efterfølgende kontrol af opsætningen? 

o SKAT vs. Revisor 

- Har revisor en rolle i forbindelse med kontrol-udførelsen? 

- Hvordan føres kontrol med bruttolønsordninger? 

- Hvordan sikres det, at antallet af medier overholdes? 

Andre problemstillinger: 

- Hvad er grænsen for antallet af de forskellige medier? 

o Specielt antallet at dataforbindelser 

- Hvordan ser du problemstillingen med, at produkterne kommer til at ligne hinanden mere og 

mere? 

o Adgangen til det mobile internet (3G / 4G) vs. rådighed over dataforbindelser 

 

 

 


