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Executive summary 

In Denmark, the tax rate is relatively high compared to other EU countries, and employee benefits 

have become a regular way of compensating employees.  

The purpose of this thesis is to describe and analyze the specific rules concerning the taxation of 

certain fringe benefits, and whether they are preferable for wages paid in cash.  

 

The primary focus of the thesis is focused on the benefits, that produces tax savings for the 

employee. The thesis will cover two employee benefits more in depth. The selected employee 

benefits are company car taxation and multimedia taxation, as both fringes can be used privately 

and therefore makes it interesting to investigate whether it is viable to receive these benefits instead 

of cash wages. 

 

Besides the above mentioned focus areas, the thesis aims at describing the general tax laws for 

employee benefits, including the law on financing of employee benefits through gross salary 

payment, where employer and employee signs an agreement on salary reduction in turn of certain 

benefits to be provided at the employees disposal. 

 

The basis of taxation found in the State Tax Code, § 4, states that taxpayers must pay tax on the 

total annual income, consisting of both cash and property with a monetary value, regardless if the 

income is from Denmark or not. The taxpayer would have to pay tax on all legal acquisitions of 

economic value, unless excepted elsewhere in the legislation. 

 

The Assessment Act contains exceptions to the general Law – The Corporate Tax law - regarding 

employee benefits. Assessment Act § 16 is the basis for valuation of fringe benefits received in 

exchange for regular wages. Employee benefits are basically set at market value, but the law also 

contains rules on benefits valued below market value or completely tax free. 

 

Accepting benefits as part of salary, makes it possible for the employee to increase the value of 

wages when employee benefits have a lower taxation or is tax free, which is crucial in the choice of 

receiving benefits instead of cash wages. 
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Kapitel 1: Indledning, problemformulering og metodevalg 

 

1.1 Indledning 

I dag findes et betydeligt antal personalegoder og interessen herfor er stigende1. Tilbud om 

personalegoder fra virksomhedens side gør det muligt for medarbejderen, at sammensætte netop 

den lønpakke, hvor der opnås den mest gunstige beskatning. Dette kan gøres gennem en 

bruttolønsordning, hvor medarbejderen mod en lønnedgang i bruttolønnen, modtager forskellige 

goder. Det har den fordel, at medarbejderen kan afholde visse udgifter i bruttolønnen, hvilket 

medfører en lavere skattepligtig indkomst, samt undgår at skulle købe godet af allerede beskattede 

midler. Dette vil øge værdien af lønnen for medarbejderen, uden at arbejdsgiverens lønudgift øges.  

Den større interesse for personalegoder, skal også ses i lyset af den høje skat der er i Danmark2. 

Visse personalegoder, kan indebære en besparelse for den ansatte i form af sparet skat ved valg af 

goder, der lempeligere beskattet, frem for aflønning i kontanter. Dette kunne være fri bil, fri telefon 

eller lignende, der ligeledes kan anvendes privat.  

Hvad enten det kaldes fryns, goder, personalegoder, medarbejderpleje eller incitamenter kan 

virksomheder benytte disse med det formål, at skabe en attraktiv arbejdsplads som kan tiltrække, 

fastholde og motivere gode medarbejdere. En virksomheds konkurrenceevne afhænger nemlig i høj 

grad af evnen til at fastholde og tiltrække gode medarbejdere.   

Efter regeringens vedtagelse af forårspakke 2.0 med ikrafttrædelse 1. januar 2010, blev reglerne om 

indberetningspligt for personalegoder ændret til hovedsageligt at ligge hos arbejdsgiverne. Før stod 

medarbejderen selv for indberetning, men denne overgik til virksomheden fra 1. januar 2010.3 Med 

vedtagelse af lov 554 af 1. juni 2011, gældende fra indkomståret 2011, er indberetningspligten for 

mindre personalegoder igen overgået til medarbejderne.   

Den tidligere skærpede indberetningspligt for arbejdsgiveren ville kunne betyde, at 6 flasker rødvin, 

gavekort eller en middag modtaget af chefen som tak for en ekstraordinær indsats på jobbet, 

fremover ville forsvinde. 

                                                
1 Skatteministeriets opdaterede statistik fra 20/9 2010 (afløser fremover folketingets årlige statusrapport) viser, at 
antallet af personer der modtager personalegoder, er steget. 
2 Pressemeddelelse fra KPMG 5. oktober 2010, Selvom den danske regering har sænket indkomstskatten, er den danske 
topskat stadig blandt verdens højeste. Selvom marginalskatten i Danmark er kommet ned på niveau med skatten i 
Sverige har begge lande nu en topskat på ca. 56 %.  
3 ”Skat bøjer sig i sag om frynsegoder”, Børsen 10. november 2010. 
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1.2 Problemformulering 

Hvorledes personalegoder beskattes og hvilke fordele og ulemper der er i forbindelse med goderne, 

findes der ikke et entydigt svar på. Svaret afhænger af den værdi medarbejderen skal betale skat af – 

værdiansættelsen af personalegodet.  

Efter reglerne i Statsskatteloven - SL § 4, er alle indtægter skattepligtige, hvad enten der er tale om 

kontanter eller naturalier. 

I forhold til personalegoder, definerer Ligningsloven - LL § 16 hvordan de enkelte personalegoder 

værdiansættes. Personalegoder skal som hovedregel værdiansættes til markedsværdi, den værdi 

medarbejderen ellers skulle give for godet ved selv at købe det i fri handel. Enkelte personalegoder 

værdiansættes under markedsværdi, hvilket medfører et lavere beskatningsgrundlag og dermed 

lavere skat. Dette betyder, at et gode kan være mere gunstigt i forhold til den almindelige kontante 

aflønning, hvis medarbejderen alligevel skal ud og betale for godet med beskattede midler.  

Visse personalegoder er omfattet af bagatelgrænsen4, hvilket betyder, at de er skattefrie så længe de 

er under en vis beløbsgrænse. Ydermere er det muligt, at indgå en bruttotrækordning5 med 

virksomheden. Bruttotrækordningen gør, at arbejdsgiveren under nærmere angivne betingelser kan 

aftale en lønnedgang, mod at stille skattefrie eller lavt beskattede personalegoder til rådighed for 

medarbejderne. Dette letter den samlede skat hos medarbejderen, uden at arbejdsgiverens 

lønudgifter øges.  

Ovenstående betragtninger om personalegoder og disses indflydelse på medarbejdernes løn, bør 

haves in mente i fortolkningen af problemformuleringen. 

” Hvilke fordele og ulemper er der ved personalegoder og er disse at fortrække frem for en løn 

udbetalt i kontanter? ” 

 

Ovenstående problemformulering vil blive behandlet gennem en besvarelse af nedenstående 

spørgsmål, idet hovedspørgsmålet er meget bredt.  

 

� Hvordan behandles personalegoder skattemæssigt? 

                                                
4 Bagatelgrænsen er nærmere beskrevet i kapitel 2.2.2. 
5 Bruttotrækordningen behandles nærmere i kapitel 3. 
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� Hvilke er omfattet af bagatelgrænsen? 

� Bruttotrækordningen, hvilke betingelser skal være opfyldt for at benytte ordningen og 

hvilke personalegoder kan indgå i den. 

� Hvilke fordele og ulemper er der for virksomheden samt den ansatte? 

� Hvordan beskattes de to udvalgte personalegoder og er disse bedre end kontanter? 

 

1.3 Afgrænsning 

Lovmæssigt findes der ikke en definition af personalegoder og hvordan begrebet skal forstås.6  Der 

er derfor forskellige definitioner i litteraturen. 

� Jf. Skatteministeriets ”Personalegoder – er det bedre end kontanter?” 30. juni 2005, Et 

personalegode er ”almindeligvis naturalieydelser, der af arbejdsgiveren ydes en ansat 

som følge af dennes ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren, samtidig med, at 

naturalieydelsen i et eller andet omfang opfylder et privatforbrugsformål hos 

arbejdstageren” 

� Jf. Beierholm ”Personalegoder, skatte- og moms forhold” marts 2010, Et personalegode 

er ”en ikke kontant økonomisk fordel (naturalier) ydet af en arbejdsgiver. 

Naturalieydelser skal – for at der er tale om et personalegode – have et 

privatforbrugselement”. 

 

Afhandlingen vil behandle personalegoder, der kan betyde skattebesparelse for medarbejderen, 

hvorfor goder som frugt på arbejdet, kantineordning, massage m.v. kun vil blive behandlet 

overordnet i afsnittet ”Personalegoder generelt”.   

 

 

                                                
6 Skatteministeriets ”Personalegoder – er det bedre end kontanter?” 30. juni 2005 
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Da der forefindes en lang række personalegoder, og det derfor vil være omfattende at gennemgå 

dem alle, er der udvalgt to personalegoder som vil blive behandlet mere i dybden. 

� Fri bil  

� Fri telefon, computer og internet (multimediebeskatning) 

 

Grunden til valg af netop disse personalegoder er, at de er blandt de mest udbredte.7   

Tilmed er fri bil et af de goder der udgør den største værdi8, mens fri telefon, computer og internet 

går ind under multimediebeskatningen, der fra 1. januar 2010 er omfattet af et nyt regelsæt, og 

derfor er meget aktuel.  

 

Begge de valgte personalegoder, er goder der kan anvendes privat, hvilket ligeledes gør disse 

interessante og væsentlige at undersøge, for at se om det kan betale sig for den ansatte at modtage 

personalegodet i forhold til øget bruttoløn og egenbetaling af godet. 

 

Under behandlingen af fri bil, vil biler på gule plader, specialindrettede biler mv. ikke blive 

behandlet. 

  

Kun danske forhold vil blive bearbejdet i afhandlingen. 

 

Da fokus i afhandlingen er på den skattemæssige behandling af personalegoder, vil de 

momsmæssige forhold ikke blive behandlet. 

 

1.4 Struktur og metodevalg 

Formålet med afhandlingen er, at beskrive hvorledes personalegoder beskattes samt gennemføre en 

analyse af udvalgte personalegoders påvirkning på nettolønnen. Herunder om disse er bedre end 

kontanter.  

I figuren nedenfor er skitseret afhandlingens hovedafsnit. 

 

                                                
7 Skatteministeriets opdaterede statistik fra 20/9 2010 (afløser fremover folketingets årlige statusrapport) viser at fri bil 
og telefon er blandt de 5 mest udbredte personalegoder. 
8 Statusrapport til folketinget om personalegoder, januar 2008, side 11. 
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Hovedafsnit 1

Indledning
Problemformulering

Afgrænsning
Metode

Målgruppe

Hovedafsnit 2

Personalegoder generelt

Hovedafsnit 4

Fri bil i relation til 
bruttotrækordning

Hovedafsnit 6

Konklusion

Hovedafsnit 5

Multimediebeskatning i relation til 
bruttotrækordning

Hovedafsnit 3

Bruttotrækordning

 
Figur 1: Afhandlingens struktur. 

 

I 2. hovedafsnit behandles de enkelte personalegoder og deres beskatning. I afsnitte ses der 

endvidere på de skattemæssige regler for ”bagatelgrænsen".  

I hovedafsnit 3 ses der nærmere på hvilke regler der er gældende for bruttolønsordning, samt 

fordele og ulemper for medarbejderen samt virksomheden. Bruttolønsordningen har flere fordele for 

medarbejderen, hvilket er oplagt at analysere i forhold til vurdering af kontanter i forhold til 

personalegoder. Afsnittet vil ligeledes belyse omfanget af det arbejde der er for virksomheder i 

forhold til indberetningspligten.  

Hovedafsnit 4 og 5 lægger op til analyse af, om to udvalgte personalegoder ud fra opstillet scenarie, 

er mere fordelagtigt at modtage som personalegode frem for kontanter. Dette leder hen i det sidste 

afsnit, hvor der bliver konkluderet på resultatet af analysen samt perspektivering til forventning til 

fremtiden. 

1.5 Målgruppe 

Som kandidatafhandling på CMA studiet henvender afhandlingen sig til revisorer, der rådgiver om 

personalegoder. Afhandlingen giver indblik i de skattemæssige regler og behandling af visse 

personalegoder. Revisorer, der vil vide mere om emnet, kan anvende afhandlingen som oplagsværk.    
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1.6 Litteratur og kildekritik 

De i afhandlingen anvendte kilder består primært af gældende lovgivning, bekendtgørelser, domme, 

cirkulære og vejledninger. Herudover inddrages artikler, udtalelser, publikationer, fagbøger, 

internettet m.v., hvor det måtte være relevant.  

Ved kildeanvendelse er den anvendte kilde, afsenderen, vurderet i forhold til troværdighed. Love, 

domme m.v. der kommer fra officielle statslige kilder, er pålidelige. Andre kilder som avisartikler, 

internetsider o.l. anses som subjektive holdninger, med mindre der er kildehenvisning til en 

pålidelig kilde.  

Kildehenvisninger fremgår hovedsageligt som fodnote nederst på den aktuelle side, men kan 

ligeledes fremgå i teksten. 

1.7 Definitioner og forkortelser 

Der er i afhandlingen anvendt følgende forkortelser: 
 
SL Statsskatteloven 
LL Ligningsloven 
PSL Personskatteloven 
L Lovforslag 
SR Skatterådet 
LSR Landsskatteretten 
BR Byret 
DEP Departementet 
AM-bidrag Arbejdsmarkedsbidrag 
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Kapitel 2: Personalegoder generelt 

 

Personalegoder har været en mere udbredt aflønningsform i Danmark end det er i dag. I gamle dage 

blev vederlag for arbejdsydelser og tjenesteydelser betalt med naturalier. Selv skat blev opkrævet 

med naturalier.9 De seneste år, årene 2003-2008, har udbredelsen af personalegoder været 

stigende10, hvilket er sket i takt med den øgede økonomiske vækst. I perioden fra 2008-2009 ses en 

negativ vækst, på mellem 4 % og 20 %, for antallet af medarbejdere der modtager personalegoder. 

Dette fald anses som en nedskæring af udbuddet til de ansatte fra virksomhedens side, som følge af 

den finansielle krise.   

Udbredelsen af personalegoder må derfor anses som afhængig af markedets økonomiske udvikling 

samt beskatning. Beskatningen af personalegoder er især et parameter, der påvirke udbredelsen af 

goder hos medarbejdere, idet en fleksibel lønpakke som udgangspunkt kun er attraktiv såfremt der 

opnås en mere gunstig beskatning.  

2.1 Hvad er personalegoder 

SKATs vejledning omkring personalegoder findes i Ligningsvejledningen Almindelig del 2010-2, 

afsnit A.B.1.9. Vejledningen definere personalegoder som følgende: 

”LL § 16 finder anvendelse på økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når 

fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen 

med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes 

skattepligtige indkomst. Bestemmelsen omfatter ikke de arbejdsredskaber/-hjælpemidler, der på 

arbejdspladsen stilles til rådighed for arbejdets udførelse. Er arbejdsredskabet m.v. også til 

rådighed for privat brug, eller bruges det privat, foreligger der principielt et skattepligtigt gode. 

Bestemmelsen omfatter ikke goder uden væsentlig værdi, der ydes på arbejdspladsen som led i 

almindelig personalepleje, fx kaffe-, kantine-, kunst- eller lignende ordninger. 

LL § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af 

helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Formuegoder af pengeværdi er ikke 

kun omsættelige aktiver som fx fast ejendom, løsøre, værdipapirer og lignende, men enhver form for 

formueforøgende eller formuebevarende ydelse.  

                                                
9 Skatteministeriets ”Personalegoder – er det bedre end kontanter?” 30/6 2005 
10 Skatteministeriets opdaterede statistik fra 20/9 2010 (afløser fremover folketingets årlige statusrapport) viser, at 
antallet af personer der modtager personalegoder, er steget. 



Kapitel 2: Personalegoder generelt          september 2011 
 

   
CBS - Kandidatafhandling, Cand.merc.aud., juridisk institut side 12  

Helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder er lån af andres aktiver, fx bolig, 

løsøre, pengelån (kredit) og lignende. 

Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, lys, telefon, transport og 

lignende, i modsætning til forbrug i erhvervssfæren.” 

Personalegoder kan betegnes som en ikke kontant økonomisk fordel – naturalier, ydet af en 

arbejdsgiver. For at der er tale om et personalegode, skal der være et privatforbrugselement i det11. 

Forbrugselementet i personalegoder varierer afhængigt af hvilket gode arbejdsgiveren stiller til 

rådighed. Det afgørende er, at der er et privat element i godet.  Stilles godet udelukkende til brug for 

arbejdets udførelse anses det ikke som et personalegode og skal dermed som udgangspunkt ikke 

beskattes.  

Personalegoder der kan anvendes både erhvervsmæssigt og privat kan give anledning til problemer i 

praksis. Firmabiler er et af de goder, da det kan medføre utilsigtet beskatning af fri bil hos 

medarbejderen ved manglende bevis for ikke at anvende bilen privat12. Det formodes at goder der 

kan anvendes privat, anvendes privat.  

2.2 Beskatning af personalegoder 

Reglerne om beskatning af personalegoder findes i SL § 4, der specificeres i LL § 16. 

SL § 4 angiver, at som skattepligtig indkomst med visse undtagelser og begrænsninger, betragter 

den skattepligtiges samlede årsindtægter bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, uanset 

de hidrører fra Danmark eller ikke.  Paragraffen oplister herefter en række eksempler på indtægter, 

der vil være skattepligtig for modtageren. Heraf fremgår det, at der foretages en samlet opgørelse af 

indkomsten på årsbasis, og at det ikke kun er kontanter, men også formuegoder af pengeværdi, der 

er skattepligtige. Det vil sige alle rets erhvervelser af økonomisk værdi som udgangspunkt skal 

beskattes, medmindre der andetsteds i lovgivningen er en undtagelse for et givent gode, jf. 

undtagelserne nævnt i SL § 4. Undtagelserne er oplistet i SL § 5 og vedrører hovedsageligt 

værdistigninger på formuegoder.  

I forbindelse med aflønningen af medarbejdere, vil det som regel være et krav fra arbejdsgiverens 

side, at udgiften til et personalegode kan fradrages som driftsomkostning efter SL § 6.  

                                                
11 Beierholm, Personalegoder, Skatte- og momsforhold, marts 2010.  
12 Ansat kunne ikke dokumentere en firmabil ikke var anvendt privat, ej ført kørselsregnskab, medarbejderens indkomst 
blev af skattemyndighederne skønsmæssigt forhøjet med kr. 84.500, jf. SKM2009.239.HR. 
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Det vil sige, at udgiften skal være anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten i 

løbet af året, jf. SL § 6 litra a.  

Det skal ud fra SL § 6 vurderes i forbindelse med personalegoder, om en given omkostning til godet 

faktisk kan anses for at være af erhvervsmæssig karakter, eller om der i virkeligheden er tale om, at 

arbejdsgiveren afholder en privat udgift for medarbejderen.  

I SKM2006.441.LSR kunne en tandlæge ikke fradrage udgifter til mensendieckundervisning13, da 

det udelukkende var af privat karakter. Tandlægen kunne heller ikke fradrage udgifterne til et NLP-

kursus på trods af, at NLP-undervisning siden tandlægens afslutning af tandlægeeksamen er blevet 

en del af uddannelsen. NLP-kurset ansås for at gå ud over rammerne for ajourføring og 

vedligeholdelse af tandlægens allerede erhvervede viden. Modsat blev der i SKM2009.368.BR 

anerkendt fradrag for udgifter til ”kabel-tv”, der dog ikke gav mulighed for at se tv, men derimod 

gav mulighed for via internettet, at arbejde hjemmefra gennem opkobling til virksomhedens 

netværk. Hermed kunne udgiften anses for at være af så væsentlig erhvervsmæssig karakter, at SL § 

6 var overholdt. 

Udover SL § 4 er der i LL § 16 opstillet specielle regler for beskatning af personalegoder. Det er 

kun goder, der er ydet af en arbejdsgiver, der er omfattet af reglerne i LL § 16. Det er dog ikke en 

forudsætning, at arbejdsgiveren ejer godet eller har købt godet til den ansatte. Arbejdsgiveren skal 

alene have bestemmende indflydelse på, hvem der modtager godet. 

Loven finder således anvendelse på de goder, der er givet i forbindelse med et ansættelsesforhold 

eller aftale om ydelse af andet personligt arbejde i øvrigt – lønmodtagere, samt for 

bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af råd, kommissioner m.v., der kan modtage goder i forbindelse 

med en arbejdsaftale - honorarmodtagere. 

 

Hovedaktionærer er ligeledes underlagt reglerne i LL § 16, selvom aktionæren ikke har anden 

arbejdsaftale med selskabet end bestyrelsesposten. Det skal bemærkes, at det kun er gældende så 

vidt godet er ydet som led i bestyrelsesarbejdet. Arbejdsaftalen kan foreligge selvom der ikke sker 

vederlag i penge, men alene i naturalier. 

Desuden finder reglerne ligeledes anvendelse på goder givet til den ansattes familie eller pårørende, 

i de tilfælde, hvor godet er ydet som følge af arbejdsaftalen.  

                                                
13 En gymnastikform, der benytter bevægelse og åndedræt, jf. mensendieck.dk 
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Godet skal indtægtsføres hos medarbejderen, som om godet var ydet til denne.14 Dette kunne f.eks. 

være en sundhedsforsikring til den ansattes familie, der beskattes hos medarbejderne. 

Goder der ikke er omfattet af LL § 16, er omfattet af de almindelige bestemmelser i SL § 4-6. 

Personalegoder beskattes som personlig indkomst. De fleste personalegoder beskattes som B-

indkomst, hvor der ikke skal afregnes AM-bidrag15. Beskattes godet som A-indkomst, f.eks. fri bil 

og multimedier, skal arbejdsgiveren indeholde AM-bidrag og A-skat. 

Enkelte personalegoder, såsom uddannelse og sundhedsforsikring er skattefrie. 

 

Desuden er tilskud til ordninger af forholdsvis begrænset omfang på arbejdspladsen skattefrie for 

medarbejderne. Dette kunne f.eks. være kaffe-, kantine- og kunstordninger, der anses for at være 

uden væsentlig værdi jf. cirkulære nr. 72. af 17/4 1996 pkt. 12.4.2. Cirkulæret beskriver ikke 

direkte, at tilskuddet til ordningerne vil være skattefrit, men rettere, at LL § 16 ikke finder 

anvendelse på goder uden væsentlig værdi, der ydes som led i almindelig personalepleje. Hermed 

vil værdiansættelsesreglerne i LL § 16 ikke finde anvendelse ved skatteansættelsen, og goderne må 

herved være skattefrie. Kravet om at goderne skal ydes på arbejdspladsen, er imidlertid blevet tolket 

meget bogstaveligt i SKM2008.1002.SR, hvor der af denne årsag ikke kunne accepteres 

skattefrihed for tilskud til ladiesklub, kunstklub, motionsklub eller fitnessklub, eftersom alle 

aktiviteterne ville foregå uden for arbejdspladsen. 

Det ses også i virksomheder, at en del af personalepolitikken er at lade kaffe, the, frugt og vand 

være gratis for medarbejderne. Dette er i praksis, i overensstemmelse med ovenstående, accepteret 

som værende skattefrit for medarbejderne. Ydermere er det reglen, at såfremt der ikke kan henføres 

en værdi til den enkelte medarbejder, vil der ikke kunne ske beskatning jf. Den juridiske vejledning 

2011-2, afsnit C.A.5.1.5 Personaleplejefritagelsen.  

I LL § 16, stk. 10 er det endvidere fastslået, at værdien af helt eller delvis vederlagsfri privat 

benyttelse af parkeringsplads, der er stillet til rådighed af arbejdsgiveren af hensyn til arbejdet, 

ligeledes er skattefri for medarbejderne. I SKM2007.681.SR kunne Skatterådet derfor bekræfte, at 

et parkeringskort til brug for parkering ved arbejdspladsen skattefrit kunne stilles til rådighed af 

arbejdsgiveren, når parkeringen foregik i erhvervsmæssig henseende.  

 

                                                
14 Ligningsvejledningen Almindelig del 2010-2, afsnit A.B.1.9.1. 
15 Skema over de mest brugte personalegoder, SKAT 
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Folketinget har endvidere med vedtagelse af L 196, ændret reglerne for beskatning af 

personalegoder. Ved lov nr. 554 af 1. juni 2011, har lovforslaget virkning fra indkomståret 2011 og 

medfører følgende: 

 

� En bagatelgrænse på kr. 1.000 for visse mindre personalegoder. 

� Sponsorbilletter til sports- eller kulturelt arrangement fra arbejdsgiveren bliver skattefrit 

for medarbejderne. 

� Indberetningspligten lempes. 

 

Baggrunden for ændringerne er16, at SKAT ønsker virksomhederne kan give medarbejderne en 

påskønnelse i form af mindre gaver, uden dette udløser beskatning hos medarbejderen.  

 

Efter forårspakken 2.0 blev indført, er der dukket sager op, der har sat fokus på skattepligten af 

mindre personalegoder. Eksempelvis sager, hvor medarbejdere bliver beskattet af gratis adgang til 

svømmehal, deltagelse i arbejdsgiverbetalt motionsløb til en værdi af kr. 75 pr. ansat samt 

arbejdsgiverbetalt rabatkort til en værdi af kr. 6 pr. ansat.   

Den 27. april 2011 vedtog folketinget ved L 196, at en skattefri bagatelgrænse på kr. 1.000 skulle 

indføres. Lovændringen skal være med til at rette op på de områder, der kan opfattes som urimelige, 

og at virksomheden skal kunne give medarbejderne mindre personalegoder, uden at det udløser 

beskatning for medarbejderen. 

Den nye bagatelgrænse vedrører alene de goder der er skattepligtige, og hvor den skattepligtige 

værdi er markedsværdien af godet. Overstiger værdien af sådanne goder samlet set ikke grænsen på 

kr. 1.000 pr. år, vil dette ikke længere være skattepligtigt for medarbejdere.  

Goder der typisk vil komme til at være omfattet af bagatelgrænsen er præmieret, mindre gaver, 

påskønnelser og belønning. Dette kunne f.eks. være blomster, vin, chokolade, deltagergebyr til 

motionsløb, årskort og adgang til forlystelser som, Zoologisk have, muser, teater, svømmehal m.m. 

jf. den nye affattelse af LL § 16, stk. 3. 

 

                                                
16 KPMG, nyheder og udgivelser - vedtagelse af L 196, 6. juni 2011 -  http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-
indsigt/nyheder/tax/sider/vedtagelse-af-lovforslag-lf196-om-skattefritagelse-for-mindre-personalegoder.aspx 



Kapitel 2: Personalegoder generelt          september 2011 
 

   
CBS - Kandidatafhandling, Cand.merc.aud., juridisk institut side 16  

Det skal dog bemærkes, at den hidtil gældende praksis for julegaver, hvor medarbejder kunne 

modtage julegaver i form af naturalier til en værdi af højst kr. 700 skattefrit, fremover skal indgå i 

den nye bagatelgrænse på kr. 1.000. Julegaven vil dog ikke blive skattepligtig i sig selv, hvis denne 

maksimalt udgør kr. 700, uanset om grænsen på kr. 1.000 samlet set overskrides.  

 

Får en medarbejder eksempelvis en julegave til en værdi af kr. 700 og øvrige goder til en værdi af 

kr. 800, vil bagatelgrænsen samlet set være overskredet. Det er dog kun de øvrige goder på kr. 800 

der bliver skattepligtige – julegaven forbliver skattefri.  

Dette betyder, at arbejdsgiveren kan vælge at give medarbejderne en stor julegave til en værdi af kr. 

1.000 og ingen andre goder, eller en mindre julegave, der giver plads til andre goder i løbet af året17.  

 

Gaver ved særlige lejligheder skal ikke medregnes i den skattefrie bagatelgrænse, f.eks. gaver i 

forbindelse med bryllup eller runde fødselsdage. Lejlighedsgaver er efter praksis skattefrie, jf. 

lovforslagets bilag 8. 

 

Med hensyn til fribilletter til et kulturelt eller sports arrangement, er det et krav for de er skattefrie, 

at arbejdsgiveren samtidig er sponsor for arrangementet. Desuden er det et krav, at fribilletterne 

gives i forbindelse med et ansættelsesforhold, samt at billetterne ikke udgør hovedydelsen i 

kontrakten mellem arbejdsgiveren og modtageren. Værdien af sponsorbilletterne skal ikke 

medregnes i bagatelgrænsen.  

Den nye bagatelgrænse kan være med til, at goder som 6 flasker rødvin, gavekort eller en middag 

modtaget af chefen som tak for en ekstraordinær indsats på jobbet, fremover vil forblive.  

Den gamle bagatelgrænse på kr. 5.500 (2011) for arbejdsmæssigt betingede goder eksisterer fortsat. 

2.2.1 Værdiansættelse af godet 

Markedsværdien af personalegoder er jf. LL § 16, stk. 3 hovedreglen for beskatningen. 

Markedsværdien svare til den værdi, det må antages medarbejderen kan erhverve godet til i fri 

handel. Anvendelse af markedsværdien som beskatnings grundlag, sker som led i at tilnærme de 

omkostninger der er forbundet med godet, hvis det blev købt for beskattede midler.18 

 

                                                
17 KPMG, nyheder og udgivelser - vedtagelse af L 196, 6. juni 2011 
18 Cirkulære nr. 72 af 17/04 1996, pkt. 12.4.3 
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Ved rabatter på varer, som arbejdsgiveren forhandler, beskattes medarbejderne kun når rabatten er 

forholdsmæssig stor eller når den overstiger avancen hos arbejdsgiveren, jf. LL § 16, stk. 3, 2. pkt. 

Endvidere er der praksis for, at personalegoder kan værdiansættes til den markedsværdi, som 

arbejdsgiveren kan opnå, jf. SKM2006.186.SR, hvor en leverandør ville tildele en række kursister 

(kundens medarbejdere) varer, som kursisterne normalt selv kunne købe til deres egen arbejdsgivers 

salgspris eksklusiv avance. I denne sammenhæng ville kursisterne ikke skulle beskattes af 

markedsprisen, men af arbejdsgiverens salgspris eksklusiv avance.   

 

 

Undtagelsen til værdiansættelse til markedsværdi for specifikke goder findes i:  

 

� LL § 16, stk. 4-6, der omfatter fri sommerbolig, fri bil samt fri lystbåd. Disse goder 

beskattes efter særlige skematiske værdiansættelsesregler.  

� LL § 16, stk. 7-8, hvor særlige regler for beskatning af ansattes råderet over helårsbolig 

med bopæls- og/eller fraflytningspligt finder anvendelse. For nøglemedarbejder, 

direktører og hovedaktionærer/- anpartshavere, der har væsentlig indflydelse på deres 

egen aflønningsform gælder yderligere regler i LL § 16, stk. 9. 19  

 

Herudover udgiver SKAT årligt en vejledning med anvisninger for værdiansættelsen af visse 

personalegoder. De goder der er omfattet, samt værdiansættelsen af dem for 2010, findes i 

SKM2009.771.SKAT og for 2011 i SKM2010.802.SKAT. 

 

Yderligere er der i bekendtgørelse nr. 1487 af 10. november 2009 foretaget værdiansættelse af fri 

kost og logi for 2010 og i bekendtgørelse nr. 1278 af 16. november 2010 for 2011. Kan 

skatteyderen godtgøre, at markedsværdien er lavere end de satser, der er givet i anvisningen for 

godet, vil der ved ligningen skulle tages udgangspunkt i denne lavere markedsværdi, jf. 

Ligningsvejledningen Almindelig del 2010-2, afsnit A.B.1.9.5. Værdiansættelsen af godet opgøres 

på det tidspunkt medarbejderen erhverver godet. Ydes godet kun for en periode, værdiansættes 

godet til den lejeværdi godet kunne lejes til for den pågældende periode på det frie marked. Har 

godet karakter af sparet privatforbrug, er den skattemæssige værdi af forbruget det beløb, som den 

ansatte har sparet ved ikke selv at afholde udgiften til det sparede privatforbrug. 

 

                                                
19 Ligningsvejledningen Almindelig del 2010-2, afsnit A.B.1.9.5. 
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Værdiansættelsen af aktiver, der overdrages til eje eller til lån, foretages med udgangspunkt i 

råderetten over aktivet, hvorimod værdiansættelsen af brugen af aktivet foretages med 

udgangspunkt i det faktiske forbrug.  

 

Betaler medarbejderen vederlag til arbejdsgiveren for benyttelse af et personalegode, reduceres den 

skattepligtige værdi af godet med beløbet. Dette gælder dog ikke multimediebeskatning, jf. 

Ligningslovens § 16, stk. 12.  

Egenbetalingen skal ske med beskattede midler – træk på lønseddelen efter skat eller direkte 

betaling til arbejdsgiveren.  

 

Egenbetaling kan eksempelvis reducere den skattepligtige værdi af fri bil. Udgifter til benzin, 

reparation m.v. anses ikke som egenbetaling, medmindre udgiftsbilagene afleveres til 

arbejdsgiveren og arbejdsgiveren udgiftsfører bilagene og indtægtsføre samme beløb som 

egenbetaling i firmabil regnskabet. 20 

 

2.2.2 Bagatelgrænsen 

Arbejdsgiveren kan efter reglerne i LL § 16, stk. 3, 3. pkt., stille personalegoder til rådighed, af 

hensyn til arbejdet, skattefrit til den ansatte. Beløbet for goderne må ikke overstige grundbeløbet på 

kr. 3.000 pr. år (kr. 5.500 i 2011). Beløbsgrænsen reguleres hvert år i PSL § 20. 

Det skal bemærkes, at bagatelgrænsen på kr. 5.500 er uændret i årene 2009-2013, jf. 

personskatteloven § 20, stk. 3. 

 

Overstiger den samlede værdi af goderne grundbeløbet, vil hele beløbet komme til beskatning.  

Dette betyder, at overskrides bundgrænsen efter fradrag af eventuelt egen betaling – medarbejderen 

betaler for godet selv og får fradrag for den del af godet, der kan henføres til arbejdet - vil samtlige 

goder, der er omfattet af bagatelgrænsen blive beskattet og ikke kun det overskydende beløb.   

 

For at godet kan indgå i bagatelgrænsen, skal der være en direkte sammenhæng mellem godet og 

arbejdets udførelse. Goder der anses for at have en privat interesse, kan således ikke omfattes af 

bagatelgrænsen. 21 

                                                
20 Personalegoder, RGD 10. april 2010  
21 Se f.eks.SKM2010.372.SR, hvor en kommune ønsker at give samtlige ansatte et abonnement på lokalavisen, for at 
give deres ansatte de nødvendige oplysninger omkring, hvad der rør sig i kommunen, begrænset geografisk område - 
oplysninger som vil være relevante for alle ansatte uanset stillingsbeskrivelse. SKAT mente ikke der i overvejende grad 
var direkte sammenhæng til arbejdet – ikke omfattet af bagatelgrænsen.   
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I en pågældende sag fra 2008, har skatterådet i et bindende svar i SKM.2008.1034.SR udtalt, at et 

medlemskab til en golf klub ikke havde den direkte og nødvendige sammenhæng, med at kunne 

afprøve, vejlede og sælge en golfgrossists produkter, uanset at det var et krav for ansættelsen  hos 

grossisten, at medarbejderen spillede golf. Værdien af medlemskabet var således ikke omfattet af 

bagatelgrænsen. 

Under bagatelgrænsen kan goder, der ikke skal beskattes, så som tilskud til kantine, kaffe, vand, 

kunstordninger m.v., der er til rådighed på arbejdspladsen – goder der har karakter af 

personalepleje, ikke indgå.  

Ligeledes kan goder, der er omfattet af Skatterådets fastsatte normalværdier (fri kost og logi) samt 

skematiske værdansættelsesregler (fri bil og telefon) heller ikke indgå. Ligesom julegaver ikke 

indgår.  

Goder der kan indgå er f.eks.: vaccination af medarbejdere, gratis mad og drikkevarer i særlige 

tilfælde, f.eks. ved overarbejde, privatkørsel i specialindrettede køretøjer i tilknytning til 

erhvervsmæssig kørsel, kørekort til brug for arbejdet m.v.22  

 

2.3 Indberetning af personalegoder 

Indberetningspligten for personalegoder er fra 1. januar 2010, i forbindelse med skattereformen, 

skærpet for arbejdsgiveren, idet indberetningspligten er udvidet til at omfatte flere goder.23 

 

Virksomheder der tilbyder personalegoder til de ansatte, har pligt til at indberette disse. 

 

Skattekontrolloven § 7A, stk. 3, ”alle, der i en kalendermåned som led i et ansættelses- eller 

aftaleforhold… har ydet skattepligtige fordele som nævnt i LL § 16, uden at der er betalt fuldt 

vederlag derfor, skal foretage indberetning herom…”  

 

I nedenstående figur ses grænsedragningen for indberetningspligten. 

                                                
22 Se yderligere ligningsvejledningen Almindeligdel 2010-2, afsnit A.B.1.9.1. 
23 ”Skat bøjer sig i sag om frynsegoder”, Børsen 10. november 2010. 
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Figur 2: PID – Personalechefer i Danmark, PWC 2010.  

 

I figuren ses det at hovedreglen for indberetningen er, at samtlige personalegoder der er omfattet af 

LL § 16 skal indberettes. Herunder findes specifikt undtagne goder jf. indberetnings-

bekendtgørelsen24, såsom privat benyttelse af arbejdsgiver betalt p-plads, bonuspoint på rejser, 

”bagatelgrænse goder” m.v.  

Skattefrie goder og goder anset som almindelig personalepleje, er ligeledes ikke omfattet af 

indberetningspligten. De skattefri goder er f.eks. uddannelse, ulykkeforsikring, fitness på 

arbejdspladsen samt brobizz. Personalepleje er som tidligere nævnt, tilskud til kantineordning, kaffe 

og the, julegaver, is på en varm sommerdag, sommerfest m.v.  

 

2.3.1 Arbejdsgiver 

Skærpelsen betyder, at arbejdsgiveren fremover månedsvis skal indberette de personalegoder, inkl. 

frynsegoder der ikke direkte er tilknyttet til arbejdet, der er ydet til medarbejderne.25 

 

Den nye bagatelgrænse har dog medført, at arbejdsgiveren ikke længere vil have indberetningspligt 

på goder, der er omfattet af den nye bagatelgrænse – heller ikke selvom den samlede værdi af flere 

goder overstiger grænsen på kr. 1.000. Denne indberetningspligt er overgået til medarbejderen. 

 

Overstiger værdien af et enkelt gode kr. 1.000, skal arbejdsgiveren dog stadig indberette godet.26 
                                                
24 Bekendtgørelse nr. 1198 af 9. december 2009, ”Bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter 
skattekontrolloven”, § 13 personalegoder. 
25 F.eks. nye ure, kameraer, rejser, gratis kantinemad, koncerter og billetter til for eksempel fodboldkampe m.v. jf. 
artiklen ”Nu tjekker skat dine frynsegoder”, Børsen 1. marts 2010.  

Hovedregel: 

LL § 16 = 
indberetning 

Undt.: 

specifikt 

undtagne 

goder 

 

Personale
pleje 

Skattefrie 
goder 
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Der er dog indført en overgangsregel, der medfører, at arbejdsgivere der har indberettet mindre 

personalegoder i perioden januar-maj 2011, frivilligt kan korrigere de allerede indberettede beløb. 

 

Indberetningsbekendtgørelsen bliver ændret som følge lovændringen, med virkning for 

indberetninger fra juni 2011 og fremad. 

 

2.3.2 Medarbejder 

Tidligere var det de ansatte selv, der havde ansvar for indberetning til skattemyndighederne, hvis de 

modtog en gave eller anden form for belønning fra arbejdsgiveren. Skærpelsen vil ikke kun kunne 

betyde en reduktion af goder fra arbejdsgiverens side, men evt. også et nej tak fra medarbejderen, 

for at undgå at betale skat.  

 

Regler omkring indberetning har dog ikke ændret på beskatningen af goderne, hvilket betyder at de 

modtagne goder stadig skal beskattes som hidtil. Nogle medarbejder har formentligt undladt at 

indberette de modtagne goder tidligere for at undgå skatten. 

 

Med den nye bagatelgrænse, der som tidligere nævnt er gældende fra 1. januar 2011, skal 

medarbejderne fra juni 2011 igen selv til at indberette værdien af modtagende goder omfattet af den 

nye bagatelgrænse.  Overstiger den samlede værdi af goder fra en eller flere arbejdsgivere grænsen 

på kr. 1.000 årligt skal medarbejderen selvangive værdien. Arbejdsgiveren har ikke pligt til at 

kontrollere om grænsen for den enkelte medarbejder overskrides, ligesom de ikke har pligt til at 

oplyse værdien af de tildelte goder – men kan være behjælpelige hermed.  

 

Personalegoder der er omfattet af bagatelgrænsen, er stadig ikke indberetningspligtige, hvis beløbet 

er under den tidligere nævnte beløbsgrænse på kr. 5.500 (2011). Det er dog medarbejderne selv, der 

skal overvåge om beløbsgrænsen nås – og i givet fald indberette værdien som B-indkomst på 

selvangivelsen. 

 

Ved første ændringen af indberetningspligten, var der oprindeligt stillet forslag om, at goder 

omfattet af bagatelgrænsen skulle inkluderes. Dette var grundet i en antagelse om, at medarbejdere 

uddrager SKAT for omkring kr. mio. 25 årligt i manglende indberetning af sådanne goder.27 

                                                                                                                                                            
26 Deloitte, Personalegoder, 16. juni 2011 - http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
Denmark/Local%20Assets/Documents/Udgivelser/Nyhedsbreve/Skat/Nye_regl_beskat_indberet_persg_0611.pdf 
27 ”Skat bøjer sig i sag om frynsegoder”, Børsen 10. november 2010 
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Forslaget frafaldt, da kritik fra bl.a. Dansk Industri og Dansk Erhverv omkring arbejdsgivernes 

kontrol ville koste langt mere end de kr. mio. 25. 

 

Den nye ændring af indberetningspligten vil igen kunne medføre, at medarbejdere undlader at 

indberette de modtagne goder for at undgå skatten. 

 

Det skønnes, at afskaffelsen af den første ordning vil koste statskassen kr. mio. 95.28 

 

2.4 Delkonklusion 

Der findes ingen lovmæssig definition af personalegoder. Personalegoder defineres almindeligvis 

som en naturalydelse af økonomisk værdi, som arbejdsgiveren har stillet til rådighed for 

medarbejderen som vederlag for en arbejdsindsats, samtidig med det opfylder et 

privatforbrugsformål. 

Tilbud om personalegoder fra virksomhedens side, gør det muligt for medarbejderen at 

sammensætte netop den lønpakke, hvor der opnås den mest gunstige beskatning og dermed øget 

værdi af lønnen for medarbejderen, uden at arbejdsgiverens lønudgift øges. 

Det tilbudte gode udgør et sparet privatforbrug, eller helt/delvist vederlagsfri benyttelse af 

arbejdsgiverens gode. 

 

Personalegoder skal som hovedregel beskattes til markedsværdien. Undtagelsen til værdiansættelse 

til markedsværdi for specifikke goder findes i LL § 16, stk. 4-8. Disse goder beskattes efter særlige 

skematiske værdiansættelsesregler. 

Ved værdiansættelse efter disse regler opnår medarbejderen en gunstigere beskatning og dermed 

sparet privatforbrug, da disse goder værdiansættes til en lavere værdi end markedsværdien.   

 

Værdiansættelsen af godet opgøres på det tidspunkt medarbejderen erhverver godet. Ydes godet 

kun for en periode, værdiansættes godet til den lejeværdi godet kunne lejes til for den pågældende 

periode på det frie marked. Har godet karakter af sparet privatforbrug, er den skattemæssige værdi 

af forbruget det beløb, som den ansatte har sparet ved ikke selv at afholde udgiften til det sparede 

privatforbrug. 

 

 

                                                
28 Børsen, Gaveskat på vin og fyldt chokolade droppes, 17. marts 2011 
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For de goder medarbejderen har modtaget i løbet af året, der har en værdi på under kr. 5.500, er der 

indført en skattefri bagatelgrænse. Betingelsen for goderne kan komme ind under bagatelgrænsen 

er, at de i overvejende grad er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet. Overskrider de modtagne 

goder beløbsmæssig bagatelgrænsen, skal medarbejderen indberette og beskattes fuldt ud heraf.  

 

Indberetningen af personalegoder er ændret i forbindelse med den nye skattereform. Virksomhedens 

indberetningspligt er skærpet, således at virksomheden fremover, med enkelte undtagelser, skal 

indberette alle de personalegoder virksomheden har ydet til medarbejderne.  

Den skærpede indberetningspligt antages, at påvirke virksomheders tilbud om personalegoder til 

medarbejderne, idet det kræver øget administration.  

 

Dette kunne betyde, at 6 flasker rødvin, gavekort eller en middag modtaget af chefen som tak for en 

ekstraordinær indsats på jobbet, fremover ville forsvinde eller medarbejderen vil takke nej, for at 

spare skatten. Med indførelsen af den nye bagatelgrænse og indberetningsforpligtelse for 

medarbejderen vil disse goder formentlig forblive. 
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Kapitel 3: Bruttotrækordning 

 
 
Ønsker en virksomhed, at tilbyde personalegoder til medarbejderne som en del af aflønningen, er 

der mulighed for, at indgå en bruttotrækordning. Ordningen giver mulighed for at kombinere 

kontant løn og goder således, at aflønningen bliver mest gunstig for medarbejderen.  

 

Der er tre muligheder for at indgå en bruttotrækordning29: 

 

1. Ved nyansættelse, aftale at personalegoder er en del af lønnen. 

2. Fremtidige lønforhandlinger, aftale om modtagelse af personalegoder mod nedgang i 

kontant løn. 

3. Allerede indgåede lønaftaler, genforhandling således at der gives personalegoder mod 

mindre kontant løn.  

 

Bruttolønsordninger indebærer, at medarbejderne indgår en aftale om en kontantlønnedgang, ofte 

svarende til arbejdsgiverens udgift til godet, mod til gengæld, at få stillet et eller flere goder til 

rådighed af arbejdsgiveren. Det er vigtigt at bemærke, at selvom goderne er finansieret med en 

bruttolønsordning, har goderne fortsat en skattemæssig konsekvens hos medarbejderen. Goderne 

beskattes efter ovenstående retningslinjer i afsnit 2.2.1. 

 

Kontantlønnedgang vil ofte medføre en skattebesparelse for medarbejderen. Besparelsen afhænger 

som nævnt ovenfor, hvordan personalegodet bliver beskattet.  

Det mest attraktive for medarbejderen er, hvis godet er skattefrit eller lavere beskattet, end den løn 

som den ansatte mister. For virksomheden er kontantlønnedgangen udgiftsneutralt.  

 

Ved bruttotrækordninger, kan parterne imellem aftale, at der stadig beregnes pensionsbidrag og 

feriepenge ud fra den oprindelige grundløn frem for den reducerede bruttoløn, hvilket vil give øget 

pensionsbidrag og feriepenge til medarbejderen. Oprindeligt havde skattemyndighederne den 

holdning, at en nedgang i lønnen kun var reel hvis det galt alle dele af lønnen. Det vil sige 

feriepenge og pension ligeledes. I en redegørelse fra Skatteministeriet fra 200530, blev dette krav 

lempet og lønnedgangen skulle ikke have virkning for pension og feriepenge. 

                                                
29 Statusrapport til folketinget om personalegoder, januar 2008, side 9 
30 SKM2005.356.DEP 
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3.1 Anvendelse af bruttotrækordning 

For at kunne anvende bruttotrækordningen, er der flere betingelser, der skal være opfyldt ifølge 

praksis, for at SKAT anerkender ordningen.31 Er disse betingelser ikke opfyldt ved 

implementeringen af bruttolønsordningen med medarbejderen, kan SKAT tilsidesætte aftalen.   

Betingelserne der skal være opfyldt er: 

 

� Der skal foreligge en ændret lønaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den 

kontante løn. 

� Overenskomster, som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede løn aftale. 

� Den aftalte reduktion af den kontante løn skal løbe over hele lønaftaleperioden. Som 

hovedregel må perioden ikke være under 12 måneder. 

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

� Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det betyder, 

at medarbejderens kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der er 

uafhængig af medarbejderens forbrug af godet og arbejdsgiverens løbende 

omkostninger. 

� Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for 

medarbejderen. Dette betyder, at arbejdsgiveren skal være enten ejer af godet eller 

kontraktpart i forhold til den eksterne leverandør af godet. 

 

Som supplement til kravet om, at arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko skal følgende 

betingelser ligeledes være opfyldt: 

 

� Der skal været tale om en frivillig aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder, og 

� Medarbejderen skal have mulighed for - eventuelt med et rimeligt varsel - at udtræde af 

ordningen. 

 

Dette set i forhold til, at medarbejderen kan udtræde af ordningen, selv om arbejdsgiveren fortsat er 

bundet til kontrakten med den eksterne leverandør.   

I SKM2006.289.SR ville en arbejdsgiver, tilbyde samtlige af sine medarbejdere massage/zoneterapi 

i arbejdstiden af en uddannet massøse/zoneterapeut, i et dertil indrettet lokale på arbejdspladsen. 

                                                
31  Ligningsvejledningen Almindeligdel 2010-2, afsnit A.B.1.9.1 
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Ordningen tilbydes medarbejderne som en generel sundhedspolitik, der er indført for at forebygge 

(og behandle) arbejdsrelaterede skader så som hovedpine, dårlig ryg/nakke, museskader mv. 

Ordningen var gratis for medarbejderne, med ret til en behandling pr. måned. Ønsker 

medarbejderen yderligere behandlinger, er der fri adgang til at modtage den nødvendige behandling 

i arbejdstiden. Der skal dog for hver behandling - ud over den første i hver måned - ske en reduktion 

i bruttolønnen svarende til den aftalte pris for en behandling. 

Arbejdsgiveren ønsker en skattefri ordning for medarbejderne og henviser til fast praksis, hvor 

arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger, så som en massage-/zoneterapiordning, ingen 

skattemæssige konsekvenser har for medarbejderne, jf. bl.a. SKM2001.252.LR (akupumktur) og 

SKM2001.253.LR (zoneterapi). 

I dommen henviser SKAT til den særlige bestemmelse i ligningslovens § 30, hvor det fremgår, at 

medarbejderne kan modtage sundhedsydelsen skattefrit, såfremt godet er ydet som led i 

arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle medarbejdere i virksomheden. Det er dog et krav, 

at der foreligger en lægehenvisning/-erklæring eller en skriftlig erklæring fra en kiropraktor. 

Sundhedsudgifterne kan også være skattefrie efter statsskatteloven, hvis der er tale om behandling 

og forebyggelse af arbejdsbetingede skader. Det er ikke et krav, at der skal forlægge lægeerklæring 

eller skriftlig erklæring fra en kiropraktor, samt at det sker som led i en generel personalepolitik for 

alle medarbejderne.  

Det er dog SKAT’s opfattelse, at der ikke er tale om behandling eller forebyggelse af en 

arbejdsrelateret skade, idet medarbejderen villigt selv betaler for behandlingen via en 

bruttolønsnedgang.  

Samtidig er det SKAT's opfattelse, at betingelserne for en fremadrettet og ændret vederlagsaftale, 

ikke er opfyldt. Er et allerede krav på pengeløn erhvervet, kan kravet ikke efterfølgende konverteres 

til en naturalieydelse, da dette vil være i strid med kildeskattelovens § 46, stk. 3, idet medarbejderne 

løbende vil blive trukket i løn ved ekstra behandlinger.  

Jf. ovenstående betingelser indebærer det ligeledes, at arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko 

i forbindelse med ordningen. Det betyder, at medarbejderens kontante lønnedgang skal være et på 

forhånd fastsat beløb, der er uafhængig af medarbejderens forbrug af godet og arbejdsgiverens 

løbende omkostninger. Denne betingelse vil ikke være opfyldt, idet kontantlønnedgangen afhænger  

af benyttelsen af godet og dermed afhængig af forbrug.
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Det er herefter SKAT's opfattelse, at medarbejderne vil være skattepligtige af de behandlinger, der 

betales ved en nedgang i bruttolønnen.  

 

3.2 Hvilke personalegoder kan indgå i ordningen  

I bruttotrækordningen kan der som udgangspunkt indgå alle former for personalegoder. Det er dog 

et krav, at ovennævnte betingelser er opfyldt.  

Arbejdsgiveren og medarbejderen kan således også indgå aftale om lavere bruttoløn, og 

arbejdsgiveren påtager sig udgifter, der vedrøre medarbejderen privat. Private udgifter kunne f.eks. 

være fitness medlemskab, rengøring, tyveri alarm m.v.. Dette får dog ingen skattemæssig betydning 

for medarbejderen, jf. nedenstående beregning i afsnit 3.3, da medarbejderen bliver beskattet af 

markedsværdien af godet.  

 

3.3 Skattemæssig besparelse for medarbejderen  

Som nævnt tidligere, giver nogle personalegoder mulighed for en mere gunstig beskatning for 

medarbejderen, end aflønning i kontanter.  

 

I nedenstående beregninger fremgår forskellen i beskatning og nettoløn, for en medarbejder der 

modtager personalegoder som aflønning i stedet for aflønning i kontanter. 

Samtidig angives ligeledes forskellen i om personalegodet beskattes til henholdsvis markedsværdi, 

under markedsværdi eller godet er skattefrit.  

 

I eksemplet er taget udgangspunkt i en medarbejder med en månedsløn på kr. 36.800, der kan vælge 

at konvertere noget af den kontante løn til følgende personalegoder: 

 

� Fitness, beskattes til markedsværdi, er værdiansat til kr. 400 pr. måned 

� Multimediegode, beskattes efter en fastsat sats, kr. 250 pr. måned samt 

� Sundhedsforsikring, der er skattefrit, men medarbejderen har et bruttotræk på kr. 200 pr. 

måned.  

� Medarbejderens marginalskatteprocent er 56 %32 

                                                
32 Pressemeddelelse fra KPMG 5. oktober 2010, Den danske marginalskat er nu en på ca. 56 %. 
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Under
Ingen goder Markedsværdi Markedsværdi Skattefrit

Fitness Multiemedie Sundhedsforsikring

Løn 36.800 36.800 36.800 36.800
Lønreduktion (bruttotræk) -400 -2.000 -200 
Løn efter bruttotræk 36.800 36.400 34.800 36.600

Skattemæssig værdi af godet 0 400 250 0

AM-indkomst 36.800 36.800 35.050 36.600
AM-bidrag (8%) -2.944 -2.944 -2.804 -2.928 
A-skat (48%) -16.251 -16.251 -15.478 -16.163 

Udbetalt efter skat 17.605 17.605 16.768 17.509

Løn reduktion 2.000 200
Skat finansierer ca. 56% 1.120 112
Medarbejderen betaler i skat 880 88
+ skatten af kr. 250 (ca. 56%) 140 0
Medarbejderen betaler 1.020 88

 
Figur 3 - Forskel i rådighedsbeløb ved forskellige personalegoder til rådighed. 

 

Ovenstående beregninger viser, at medarbejderen der vælger at konvertere kontant løn til fitness, 

der beskattes til markedsværdi, ikke opnår en skattemæssig begunstigelse. Den månedlige nettoløn 

og skattebetalingen er det samme som ved kontant løn.  

 

Vælger medarbejderen derimod et gode der beskattes under markedsværdi – multimedie i 

beregningerne – betaler medarbejderen kr. 1.020 for godet frem for kr. 2.000, der er prisen, hvis 

medarbejderen skulle afholde udgiften privat, for ikke at blive underlagt multimediebeskatning. 

Medarbejderen får derfor en besparelse på 49 %, ved at få godet som en bruttoordning frem for at 

afholde udgiften selv. Grunden til denne lavere betaling er, at skatten finansierer den resterende del.   

Bemærk, at medarbejderen alene skal betale kr. 880 for hver yderligere kr. 2.000, der aftales i 

bruttolønsreduktion, mod at få yderligere multimediegoder stillet til rådighed, hvilket svare til en 

besparelse på 56 % - skatten af godet.  

 

Er det gode, medarbejderen ønsker at modtage i stedet for kontant løn derimod skattefrit - 

sundhedsforsikring i eksemplet - ses det i beregningerne, at medarbejderen alene skal betale kr. 88 

for at modtage et gode, der er kr. 200 værd. Her vil medarbejderen ligeledes spare 56 % - skatten af 

godet.
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3.4 Fordele og ulemper ved bruttotrækordning 

Inden der indgås aftale om personalegoder som en del af aflønningen, er det vigtigt at overveje de 

konsekvenser, der er ved indgåelse af aftalen.  

Overvejelser kan være: 

� Hvor meget vil omkostninger til løn administration blive øget grundet de skærpede 

regler til indberetning. Kræver den øget administration ansættelse af ny medarbejder.  

� Medarbejder tilfredshed. Hvis ikke alle goder tilbydes samtlige medarbejdere, kan der 

opstå utilfredshed blandt medarbejderne. 

� Er interessen der overhovedet for at modtage personalegoder frem for kontanter. 

� Hvor stor er skattebegunstigelsen og kan det opveje omkostningerne ved ordningen. 

� Er de tilbudte goder attraktive eller har medarbejderne dem allerede. Findes der 

alternative skattefrie goder, der er at foretrække i stedet. 

 

Selvom der er konsekvenser forbundet med en bruttotrækordning, er der stadig fordele for både 

medarbejderne og virksomheden. 

 

De fordele og ulemper der er for medarbejderen samt arbejdsgiveren, er nærmere beskrevet i 

efterfølgende afsnit 

 

3.4.1 Fordele og ulemper for medarbejderen 

En fordel for medarbejderen er, at ved at modtage skattefrit eller lavere beskattede personalegoder 

som bruttotrækordning, får medarbejderen SKAT til at finansiere en del af udgiften.  

Som det ses i beregningerne i ovenstående afsnit 3.3, spare medarbejderen 49 % ved at modtage 

multimedier, der er lavere beskattet, som bruttotrækordning frem for selv at købe dette af beskattede 

midler. Ligeledes ses det, at ved at medarbejderen vælger at modtage et skattefrit gode som 

bruttotrækordning, spare medarbejderen 56 %, svarende til skatten af godet. 

 

En anden fordel for medarbejderen er, at virksomheden i vidt omfang kan imødekomme den enkelte 

medarbejders særlige ønsker. Dette betyder, at medarbejderen selv bestemmer, i samråd med 

arbejdsgiveren, hvordan kombinationen af kontant løn og personalegode skal være.  

 

En ulempe for medarbejderen kunne være, hvis der sker beskatning af en større værdi end det  

modtagne goder er værd. 
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Får medarbejderen eksempelvis multimedier stillet til rådighed til en værdi der er lavere end den 

skattepligtige værdi for multimedier på kr. 3.000, vil dette ikke kunne betale sig for medarbejderen. 

Medarbejderen ville formentlig undlade at indgå aftale om bruttotræk i denne situation. 

 

En anden ulempe for medarbejderne er, at ordningen skal løbe over minimum en 12 måneders 

periode, for at SKAT godkender aftalen. I SKM2008.687.SR kunne SKAT ikke acceptere en 

ordning, hvor en medarbejder ville have en coach-uddannelse, der skulle finansieres ved, at 

medarbejderen fik reduceret sin bruttoløn over en periode på 10 måneder. Dette betyder for 

medarbejdere, at de ikke kan få goder med lavere varighed end 12 måneder finansieret ved en 

bruttoordning. Dette ses ligeledes i SKM2008.795.SR, hvor en spørger ønsker at finansiere en 

medarbejders studie bøger  via en bruttoordning, der indgås ved hver semester start. SKAT 

acceptere ikke ordningen, da de ikke fandt, at kontantlønsnedgangen opfyldte betingelserne, da et 

semester typisk vare 6 måneder og ordningen dermed ikke løb over hele indkomstperioden eller 

efter praksis i minimum 12 måneder.  

 

3.4.2 Fordele og ulemper for virksomheden 

En af fordelene er, at arbejdsgiveren sædvanligvis ikke får yderligere udgifter ved at stille aftalte 

personalegoder til rådighed for medarbejderen, da udgiften for arbejdsgiveren svare til 

lønnedgangen. Herunder samtidig en mere tilfreds medarbejder for den samme lønudgift. 

 

Yderligere kan virksomheden kombinere personalegoder, der er en nødvendighed for arbejdet, med 

en bruttotrækordning. Hermed vil medarbejderen enten hel eller delvis selv betale for godet, 

samtidig med arbejdsgiveren vil spare omkostninger til godet, hvis dette alligevel skulle stilles til 

rådighed. 

 

Andre fordele der kan være for virksomheden, ved at konvertere kontant løn til personalegoder er: 

� Personalegoder hvor der er momsmæssigt fradragsret for arbejdsgiveren. Dette kunne 

være fri telefon, internet m.v. 

� Personalegoder der er fritaget for AM-bidrag. Dette kunne være beklædning. 

 

Ovennævnte punkter vil kunne give en skattebesparelse for virksomheden. 

 

Virksomheden kan ligeledes, ved at tilbyde fleksible lønpakker til medarbejderne, fremstå som en 

attraktiv arbejdsplads, der kan være med til at tiltrække og fastholde medarbejderne. 
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Der findes dog også ulemper for virksomheden. En ulempe der er for virksomheden er, at der ved 

tilbud af personalegoder, er tilknyttet en del administration. Denne er ikke blevet mindre i 

forbindelse med den nye skattereform, hvor der er kommet en skærpet indberetningspligt som 

nævnt i afsnit 2.3.  

Omkostningen til administrationen afhænger af hvilke personalegoder der tilbydes, samt antal af 

medarbejdere der modtager disse.   

 

I de efterfølgende kapitler vil fordelene ved fri bil og multimediebeskatning i forbindelse med 

bruttotrækordninger blive nærmere gennemgået. 

 

3.5 Delkonklusion  

Bruttotrækordningen giver mulighed for at kombinere kontant løn og goder således, at aflønningen 

bliver mest gunstig for medarbejderen.  

 

Bruttolønsordninger indebærer, at medarbejderne indgår en aftale om en kontantlønnedgang, ofte 

svarende til arbejdsgiverens udgift til godet, mod til gengæld, at få stillet et eller flere goder til 

rådighed af arbejdsgiveren.  

 

For at kunne anvende bruttotrækordningen, er der flere betingelser, der skal være opfyldt ifølge 

praksis, for at SKAT anerkender ordningen. 

Der skal foreligge en ændret lønaftale om en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn. Der må 

dermed ikke indgås en aftale med tilbagevirkende kraft. Aftalen skal tage højde for overenskomster, 

som parterne er bundet af og arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med 

ordningen. Det betyder, at medarbejderens kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat 

beløb, der er uafhængig af medarbejderens forbrug af godet og arbejdsgiverens løbende 

omkostninger.  

Samtidig skal det pågældende gode arbejdsgiveren stiller til rådighed for medarbejderen, enten være 

ejet af arbejdsgiveren eller denne skal være kontraktpart i forhold til den eksterne leverandør af 

godet. 

 

Herudover skal den aftalte reduktion af den kontante løn løbe over hele lønaftaleperioden, samtidig 

med et allerede erhvervet krav på kontant løn, ikke kan konverteres til en naturalydelse.
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Yderligere skal der været tale om en frivillig aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder samt 

mulighed for medarbejderen, at udtræde af ordningen. 

I bruttotrækordningen kan der som udgangspunkt indgå alle former for personalegoder. Det er dog 

et krav, at betingelserne i afsnit 3.1 er opfyldt. Der kan således også indgås aftale om, at 

arbejdsgiveren afholder udgifter, der vedrøre medarbejderen privat. Dette får dog ingen 

skattemæssig betydning for medarbejderen, da udgifterne bliver beskattet til markedsværdi.  

 

Ofte vil bruttotrækordning medføre en skattebesparelse for medarbejderen. Besparelsen afhænger 

af, hvordan personalegodet bliver beskattet. Beskattes godet til markedsværdi, vil medarbejderen 

ikke opnå en skattebesparelse, hvorfor det mest attraktivt for medarbejderen er, hvis godet er 

skattefrit eller lavere beskattet.   

 

Det skal derfor overvejes inden indgåelse af en bruttotrækordning, hvor attraktiv ordningen er for 

medarbejderen og arbejdsgiveren i forhold til de omkostninger, der er for virksomheden samt hvor 

stor fordel der er for medarbejderen.  
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  Kapitel 4: Beskatning af fri bil - i relation til bruttotrækordningen 

 
 
Er der i et ansættelsesforhold mulighed for at vælge mellem at have fri bil til rådighed, eller 

helt/delvist at få godtgjort udgifter ved kørsel i egen bil, kan den mest optimale løsning for 

medarbejderen, arbejdsgiveren eller eventuelt begge parter kun findes ved at analysere de forhold, 

der har indflydelse på økonomien i ordningerne.  

De efterfølgende afsnit vil gennemgå de lovmæssige krav, samt andre forhold der vil være 

relevante, for beslutningen om fri bil som bruttoordning, er at foretrække frem for egen bil.   

 

4.1 Erhvervsmæssig kørsel 

4.1.1 Definition af erhvervsmæssig kørsel  

Begrebet ”erhvervsmæssig kørsel” har væsentlig betydning i flere sammenhæng. Derfor er det 

vigtigt at klarlægge hvad begrebet dækker over. Grundlæggende kan erhvervsmæssig kørsel forstås 

som kørsel i virksomhedens interesse. Definitionen af begrebet er givet i LL § 9B, stk. 1, som: 

� Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage indenfor de 

forudgående 12 måneder. (60-dages reglen). 

� Befordring indenfor samme arbejdsplads. 

� Befordring mellem to eller flere arbejdspladser for samme arbejdsgiver. 

 

Som udgangspunkt vil al kørsel, der ikke opfylder ovenstående kriterier, betragtes som privat 

kørsel. Ved begrebet arbejdsplads, forstås det sted hvor medarbejderen udføre sit arbejde for 

arbejdsgiveren, uanset om stedet tilhører arbejdsgiveren eller kunden.  

Kørsel indenfor samme arbejdsplads og kørsel mellem flere arbejdspladser for samme arbejdsgiver, 

anses altid for erhvervsmæssig kørsel. Kørsel mellem bopæl og direkte ud til kunden, kan derimod 

betragtes som privat kørsel, hvis kunden betragtes som fast arbejdsplads efter 60-dages reglen.
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4.1.2 60-dages reglen33 

Kørsel mellem hjem og en fast arbejdsplads er privat kørsel. Ved fast arbejdsplads forstås, kørsel 

mellem hjemmet og samme arbejdsplads i mere end 60 arbejdsdage inden for en 12-måneders 

periode.  

De første 60 arbejdsdage anses for erhvervsmæssig kørsel. Er antallet af arbejdsdag mere end 60 

dage på samme sted, anses arbejdspladsen for fast og kørslen bliver således privat fra og med dag 

nr. 61. 

 

Ved optællingen af dage for kørsel mellem hjem og arbejde, skal samtlige dage i de forudgående 12 

måneder medtages, de skal således ikke ligge i forlængelse af hinanden. Det er kun kørsel, hvor 

”hjemmet er i den ene ende”, der skal medregnes i opgørelsen. Kører medarbejderen en dag kun den 

ene strækning, vil denne dag således skulle tælles med.  

 

Optællingen afbrydes kun, hvis medarbejderen mindst 60 dage på hinanden følgende dage, arbejder 

på en eller flere andre arbejdspladser, inden denne igen køre mellem hjem og den første 

arbejdsplads. Den første arbejdsplads kan således blive ”midlertidig” igen, hvis medarbejderen 

arbejder mindst 60 dage på andre arbejdspladser, før medarbejderen indfinder sig på den første 

arbejdsplads igen. Herefter kan en ny 60 dages periode påbegynde, hvor kørslen direkte mellem 

hjemmet og arbejdspladsen igen anses som erhvervsmæssig. 

 

Kører medarbejderen mellem flere arbejdspladser i løbet af en dag - skiftende arbejdssteder – tælles 

disse ikke med i 60-dages reglen, idet kørsel mellem arbejdspladser, som tidligere nævnt altid er 

erhvervsmæssige. Det er således muligt at arbejde i mere end 60 dage på samme arbejdsplads, uden 

at arbejdspladsen bliver anset for at være fast. Kørslen skal dog ikke ske direkte fra hjemmet og til 

arbejdspladsen eller omvendt.   

 

60-dages reglen gælder for et konkret ansættelsesforhold. Dette betyder, en ny 60-dages periode 

starter, når et nyt ansættelsesforhold etableres. Det er derfor muligt for medarbejderen og 

arbejdsgiver imellem, at aftale medarbejderen godtgøres for befordringen mellem hjem og arbejde 

de første 60 arbejdsdage.  

 

                                                
33 LL § 9C 
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Fra 1. januar 2009, blev der indført en formodningsregel34. Denne regel siger at visse 

erhvervsgrupper, der sædvanligvis kører til så mange forskellige arbejdspladser, at det ikke er 

sandsynligt, at befordringen falder uden for 60-dages reglen, uden videre antages at opfylde 60-

dages reglen. Har man således et erhverv der falder inden for denne gruppe, så som gartner, 

håndværker, sælger eller service montør på eksempelvis kopimaskiner, er det ikke længere 

nødvendigt at føre regnskab over hvor mange dage der køres til hver enkelt arbejdsplads.  

SKAT kan dog i visse tilfælde, hvor der er tvivl om reglen er opfyldt, pålægge at der fremadrettet 

skal føres kørebog i op til 12 måneder.  

 

4.2 Den skattemæssige behandling af biler og kørsel  

4.2.1 Kørsel i egen bil  

Behovet for erhvervsmæssig kørsel i forbindelse med ens arbejde kan ske i medarbejderens egen 

bil. Ved egen bil forstås som udgangspunkt en bil, der er indregistreret i medarbejderens navn.35 

Bilen godkendes dog også som egen bil, hvis denne er registreret i ægtefælles elle samleveres navn, 

så længe parterne har fælles økonomi. Det centrale er, at det kan dokumenteres, der er et reelt 

ejerskab, dvs. man har været med til at finansiere købet, afholdt de løbende udgifter på bilen m.v.        

I delebil- eller leasingordninger, er det grundlæggende, at medarbejderen afholder den andel af de 

reelle biludgifter svarende til den i ordningen beskrevet.   

 

Mulighederne for at fratrække udgifterne til erhvervsmæssig kørsel i egen bil, er for medarbejderen 

meget begrænset. I de efterfølgende afsnit er beskrevet de muligheder, der i stedet er for 

medarbejderen, for at få godtgjort kørslen.   

 

4.2.1.1 Skattefri kørselsgodtgørelse36 

Anvender medarbejderen egen bil37 til erhvervsmæssig kørsel for virksomheden, har arbejdsgiveren 

mulighed for at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejderen, til dækning af udgifterne 

for den erhvervsmæssige kørsel. For at kørslen skal kunne udbetales skattefrit38 til medarbejderen, 

 skal følgende betingelser være opfyldt: 

                                                
34 Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit C.A.5.14.1.5, Privat kørsel 
35 Biler – skat og moms, RGD 2011/2012 side 29. 
36 LL § 9B 
37 Der gælder samme regler og satser for motorcykel som for bil.   
38 Også fritaget for AM-bidrag. 
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Der skal være tale om erhvervsmæssig kørsel. Se afsnit 4.1.1 for definition af erhvervsmæssig 

kørsel. 

� Arbejdsgiveren skal overholde krav om kontrol af kørslen. Se yderligere i afsnit 4.2.1.2. 

�  Godtgørelsen må maksimalt udbetales for de faktisk kørte kilometer. 

� Godtgørelsen må ikke overstige de af SKAT fastsatte satser. 

 

Udbetaler arbejdsgiveren ikke skattefri kørselsgodtgørelse for medarbejdernes erhvervsmæssige 

kørsel i egen bil, har medarbejderen mulighed for at få fradrag efter reglerne om befordringsfradrag. 

Se yderligere i afsnit 4.2.1.3.  

 

4.2.1.1.1 Satser 

De af SKAT fastsatte satser for skattefri kørselsgodtgørelse reguleres hvert år og er for 2010 og 

2011 fastsat til følgende: 

 

Kørselsgodtgørelse pr. km
2010 2011

Kørsel indtil 20.000 km. årligt 3,56 3,67
Kørsel over 20.000 km. årligt 1,9 2,0  

Figur 4.1: Satser for kørselsgodtgørelse. 

 

Det skal bemærkes, at 20.000 km grænsen ikke er relateret til selve bilen, men til den enkelte 

arbejdsgiver.  

 

Udbetaler arbejdsgiveren kørselsgodtgørelse til medarbejderen, hvor kilometer satsen er lavere end 

den SKAT har fastsat, vil hele godtgørelsen være skattefri. Det er dog ikke muligt, at fratrække 

differensen mellem den sats SKAT har fastsat og den modtagne. Samtidig er det ikke tilladt at 

foretage nogen former for befordringsfradrag for den kørsel, der er modtaget godtgørelse for.39 

                                                
39 Biler – skat og moms, RGD 2011/2012, side 30. 
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Udbetaler arbejdsgiveren derimod godtgørelse, hvor kilometersatsen overstiger den sats SKAT har 

fastsat, er det vigtigt at dele godtgørelsen i to. Godtgørelsen skal deles i en op til den af SKAT 

fastsatte grænse og en på det resterende. Bliver dette ikke gjort, vil medarbejderen blive beskattet af 

hele beløbet i stedet for kun den ekstra godtgørelse.40   

Det samme er gældende, hvis arbejdsgiveren og medarbejderen aftaler, at godtgørelsen i stedet 

udbetales med et fast månedligt eller årligt beløb – selvom medarbejderens erhvervsmæssige kørsel 

rent faktisk berettiger til en højere godtgørelse efter SKAT's satser.   

4.2.1.2 Udbetaling af kørselsgodtgørelsen 

For kørselsgodtgørelsen kan udbetales skattefrit, skal arbejdsgiveren kontrollere, at betingelserne 

for udbetaling af kørselsgodtgørelsen er opfyldt, herunder kontrol at kørslen rent faktisk er sket i 

egen bil og antallet af kørte kilometer stemmer overens med udbetalingen.  

Udover kontrol fra arbejdsgiverens side, skal der ved udbetalingen forelægge et afregningsbilag. 

 

Afregningsbilaget skal indeholde følgende oplysninger, jf. Biler – skat og moms, RGD 2011/2012, 

side 29: 

� Medarbejderens navn, adresse og CPR-nummer 

� Kørslens erhvervsmæssige formål 

� Dato for kørslen 

� Kørslens geografiske mål, med eventuelle delmål 

� Angivelse af antal kørte kilometer  

� De anvendte satser 

� Beregning af kørselsgodtgørelsen  

 

Arbejdsgiverens kontrol med at kørslen er sket i egen bil, kan ske ved at medarbejderen attestere,  

samt påføre registreringsnummeret på dette afregningsbilag.  

                                                
40 SKAT - Borger > Vejledninger > Få godtgørelse eller fradrag for din erhvervsmæssige kørsel. 
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Fører arbejdsgiveren ikke den fornødne kontrol, kan konsekvensen blive, at medarbejderen vil blive 

beskattet af den udbetalte kørselsgodtgørelse. I denne situation vil medarbejderen eventuelt kunne 

få befordringsfradrag efter de almindelige gældende regler herfor. 41 

En anden vigtig ting, for at kørselsgodtgørelsen er skattefri, er at kørslen sker i forbindelse med et 

indtægtsgivende ansættelsesforhold. I en dom fra højesteret, skulle en hovedaktionær beskattes af 

udbetalt kørselsgodtgørelse, da han havde valgt ikke at modtage løn fra selskabet.42  

 

4.2.1.3 Befordringsfradrag 

Kørsel mellem hjem og arbejde betragtes grundlæggende som privat kørsel. Alligevel er det muligt 

for medarbejderen, at få befordringsfradrag for denne kørsel, hvis medarbejderen køre over 24 km 

om dagen til og fra arbejde. Befordringsfradraget opgøres som antal kilometer fra hjem til arbejde 

af den normale transport vej, for det faktiske antal arbejdsdage, hvor befordringen har fundet sted.   

Det er uden betydning hvilket køretøj der benyttes, det er således ikke et krav, at der anvendes en 

bil, det kunne ligeledes være offentlige transportmidler eller en cykel. 

 

4.2.1.3.1 Satser 

Som for de af SKAT fastsatte satser for skattefri kørselsgodtgørelse, bliver satsen for 

befordringsfradrag, ligeledes reguleret hvert år. For 2010 og 2011 er satserne fastsat til følgende: 

 

Befordringsfradrag pr. arbejdsdag pr. km.
2010 2011

0-24 km
25-100 km 1,9 2,0
Over 100 km 0,95 1,0  

Figur 4.2: Satser for befordringsfradrag. 

 

Enkelte medarbejder, der er bosat i særligt udpegede udkantskommuner, kan benytte den høje sats 

på kr. 2,00 (2011) for samtlige kilometer over de 24 km pr. dag.     

                                                
41 Biler – skat og moms 2011/2012, Theill Andersen – RGD side 30 
42 Biler – skat og moms 2011/2012, Theill Andersen – RGD side 30 
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Udkantskommuner fra 2007-201843 

Bornholm 

Brønderslev 

Faaborg-Midtfyn 

Frederikshavn 

Guldborgsund 

Hjørring 

Langeland 

Lolland 

Læsø 

Morsø  

Norddjurs 

Samsø 

Svendborg 

Tønder 

Vesthimmerland 

Ærø 

 

Ekstra fradrag 

Det er muligt for medarbejderen at få et ekstra befordringsfradrag på 25 % af det normale 

befordringsfradrag, hvis medarbejderen har en indtægt før AM-bidrag på under kr. 248.700 (2010-

2013). Dette fradrag kan maksimalt udgøre kr. 6.000 (2010-2011). Er indtægten højere end de kr. 

248.700, nedsættes det ekstra fradrag forholdsmæssigt med 0,5 procentpoint for tillægsprocenten og 

2 % for maksimum beløbet pr. kr. 1.000 indtægten overstiger grænsen. Er indtægten over kr. 

298.700 er det således ikke muligt at få ekstra fradrag.44 SKAT beregner selv et eventuelt ekstra 

tillæg ud fra de selvangivne oplysninger. 

Ud over befordringsfradrag, kan medarbejderen få fradrag for broafgift og færgebilletter. Passerer 

medarbejderen Storebælt i bil eller på motorcykel, gives der et fradrag på kr. 90 pr. passage. 

Benyttes offentlige transportmidler, er fradraget kr. 15 pr. passage.  

Passerer medarbejderen derimod Øresundsforbindelsen, er fradraget i bil eller på motorcykel kr. 50 

pr. passage og kr. 8, hvis der benyttes offentlige transportmidler. Samtlige udgifter til færgebilletter 

og passage af broerne, skal kunne dokumenteres. 

 

Begrænset fradrag 

Betaler arbejdsgiveren for brobizz, er medarbejderen ikke skattepligtig af denne udgift, hvis 

udgiften er afholdt i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel eller kørsel mellem hjem og arbejde. 

Skattefriheden gælder uanset om der køres i egen bil eller firma bil, samt om medarbejderen har 

finansieret helt eller delvist udgiften via en generel bruttolønnedgang jf. SKM2005.176.LR. Kører 

medarbejderen i egen bil, kan der stadig foretages befordringsfradrag efter reglerne i LL § 9 C, stk. 

1-4, uden at dette medføre beskatning af fri befordring. Såfremt brobizzen bliver benyttet til anden 

privat kørsel, vil brobizzen være skattepligtig efter ligningslovens § 16, stk. 3, 1. pkt.

                                                
43 LL § 9C, stk. 3 
44 LL § 9C, stk. 4 
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Har medarbejderen adgang til arbejdsgiver betalte befordring, eksempelvis i taxa, fly, fri bil eller 

pendlerkort til offentlig transport, skal det bemærkes, at medarbejderen ikke kan opnå 

befordringsfradrag også.45 Dette gælder uanset om medarbejderen vælger at benytte muligheden 

herfor eller ej. Foretager medarbejderen alligevel befordringsfradrag, selvom der er mulighed for 

arbejdsgiverbetalt befordring, vil fradraget blive beskattet som personlig indkomst. Skatteværdien 

heraf er højere end af fradraget, hvorfor dette vil være en økonomisk ulempe for medarbejderen.  

4.2.2 Kørsel i firma bil  

En bil der stilles til rådighed for privat anvendelse er et skattepligtigt personalegode, jf. LL§ 16, stk. 

4. Det er selve råderetten over bilen der udløser beskatningen, omfanget af den private kørsel er 

derfor uden betydning. Det er biler, der anses for egnede til personbefordring, der er omfattet heraf. 

En firmabil der alene er til rådighed for erhvervsmæssig kørsel, beskattes ikke.  

 

Medarbejderen der har fri bil til rådighed, skal beskattes af værdi af fri bil efter et skematisk 

regelsæt.  

 

Den skattepligtige værdi af fri bil, der ligges til grund ved beregningen af skatten, udgør 25 % af 

den del af bilens værdi (afhængig af købstidspunkt og alder) der ikke overstiger kr. 300.000 og 20 

% af den overskydende værdi. Bilens beregningsgrundlag skal altid sættes til minimum kr. 160.000 

uanset om bilen er anskaffet til en lavere værdi.46  

I forbindelse med den nye skattereform, blev det vedtaget, at fra indkomståret 2010, skal der 

tillægges et miljøtillæg til beskatningsgrundlaget.  

Tillægget svarer til den årlige ejerafgift – afhænger af bilens brændstofforbrug - eller vægtafgift for 

den pågældende bil, hvis denne ikke er omfattet af reglerne om ejerafgift. Miljøtillægget er 

eksklusiv udligningsafgift (dieselbiler) og privatbenyttelsestillæg. 

 

 

 

                                                
45 Ligningsvejledningen almindelig del 2011-2, afsnit A.B.1.9.17 Fri befordring, herunder frikort til DSB, HT mv. 
46 LL § 16, stk. 4 
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Eksempel 

 

 

 

 

Figur 4.3: Skattepligtig værdi af fri bil - ny bil til kr. 370.000. 

 

Er bilen kun til rådighed for medarbejderen en del af året, nedsættes beskatningsgrundlaget 

forholdsmæssigt, jf. LL§ 16, stk. 4, 5. pkt. Nedsættelsen opgøres som det antal hele måneder, 30-

dages perioder og ikke kalender måneder, hvori bilen ikke har været til rådighed. Eksempelvis 

nedsættes den skattemæssige års værdi med en måned, hvis medarbejderen har haft en bilfri periode 

på over 30 dage, men mindre end 60 dage, selvom den bilfri periode berører to kalender måneder. 

Har bilen kun været til rådighed for medarbejderen en del af en måned, f.eks. på grund af 

sygefravær eller udlandsrejser, beskattes medarbejderen af hele måneden. Der foretages en 

forholdsmæssig fordeling ud fra det årlige beskatningsgrundlag.    

Har medarbejderen en firmabil til rådighed uden for normal arbejdstid, er der en formodning om, at 

denne også anvendes til privat brug. Arbejdsgiveren skal i denne forbindelse stille begrænsninger 

for anvendelsen, samtidig med at medarbejderen skal bevise, at den ikke anvendes privat, for at 

beskatning undgås. Dette vil som minimum kræve en skriftlig aftale mellem parterne, at firmabilen 

ikke anvendes privat, herunder kørsel mellem hjem og arbejde. Udarbejder medarbejderen dagligt 

kørebog, der alene udviser erhvervsmæssig kørsel, vil bevisbyrden normalt være løftet.47 

Samtidig er det ikke tilladt for medarbejderen der beskattes af fri bil, at modtage skattefri 

kørselsgodtgørelse. Modtager medarbejderen alligevel skattefrit kørselsgodtgørelse, vil dette blive 

personlig indkomst. Samtidig er det heller ikke tilladt, at få fradrag for befordring mellem hjem og 

arbejde, jf. LL§ 9 C, stk. 7. Såfremt medarbejderen alligevel foretager ligningsmæssigt fradrag for 

befordringen, vil dette ligesom den skattefrie kørselsgodtgørelse, skulle medregnes i den personlige 

indkomst.   

Beskatningen af fri bil sker som personlig indkomst, hvor der skal betales A-skat og AM-bidrag. 

Beskatningsgrundlaget afhænger som tidligere nævnt, af bilens alder og anskaffelsessummen.  

De efterfølgende kapitler vil omhandle dette.
                                                
47 Ligningsvejledningens Almindelige del 2010-2, afsnit A.B.1.9.2 

Indtil kr. 300.000 (25% af kr. 300.000) 75.000    
Over kr. 300.000 (20% af kr. 70.000) 14.000    
Miljøtillæg - ejer- eller vægtafgift 3.450      

Skattepligtig værdi af fri bil 92.450    
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4.2.3 Beskatningsgrundlaget - Ny bil 

Biler, der er anskaffet højst 36 måneder efter første indregistrering, anses i beskatningsgrundlaget 

for at være en ny bil.  

Ved beregning af beskatningsgrundlaget for en ny bil, anvendes nyvognsprisen.  

Nyvognsprisen er den faktiske købspris inklusiv moms, registreringsafgift, leveringsomkostninger, 

samt normalt fabriksmonteret tilbehør. Levers der yderligere ekstraudstyr, der er monteret af 

forhandleren - ikke registreringsafgiftspligtig - vil dette ikke indgå i beregningsgrundlaget for værdi 

af fri bil, jf. SKM2007.146.LSR, hvor en person er anset for skattepligtig af værdi af fri bil, af en 

erhvervet fabriksny Peugeot 406 Coupe, opgjort ud fra et beregningsgrundlag på kr. 374.949.  

Kammeradvokaten udtalelser den 19. december 2006, at beregningsgrundlaget bør opgøres til kr. 

335.970 grundet det følger af ordlyden af LL § 16, stk. 4, 3. punktum, at der ved beregningen af 

skatteværdien af fri bil skal tages udgangspunkt i "nyvognsprisen", hvilket efter en sædvanlig 

sproglig forståelse, forarbejderne og Vestre Landsrets dom i SKM.2004.18.VLR, er den pris, som 

faktisk skal betales for bilen, dvs. den udfakturerede pris (inkl. moms og registreringsafgift). 

Udgangspunktet er således, at også afgiftsfritaget ekstraudstyr, jf. registreringsafgiftslovens § 8, 

skal medregnes i nyvognsprisen.  

For så vidt angår ekstraudstyr, har det imidlertid siden cirkulære nr. 202 af 13/12 1993 til stadighed 

fremgået af de administrativt fastsatte retningslinier (herunder cirkulære nr. 72 af 17/4 1996), at det 

udelukkende var "normalt tilbehør", som skulle medregnes i nyvognsprisen, hvorfor nedsættelsen af 

beregningsgrundlaget for Peugeot’en fra kr. 374.949 til kr. 335.970. Ved normalt tilbehør forstås 

tilbehør, der forekommer i privatejede biler, herunder navigationsanlæg, men ikke særligt 

virksomhedstilbehør som f.eks. trækspil.48 

Er der opnået rabat ved anskaffelse af bilen, skal denne ikke tillægges. Der skal dog altid indgå en 

samlet minimums avance i den registreringsafgiftspligtige værdi på 9 % til forhandler og importør, 

uanset den faktiske avance er mindre. Dette får således kun betydning for beregningsgrundlaget af 

værdien af fri bil, hvis forhandlerens salgspris er lavere end indkøbsprisen + en avance på 9 %49. 

                                                
48 Ligningsvejledningen; Almindelig del 2011-1, afsnit A.B.1.9.2 
49 Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer (Registreringsafgiftsloven) § 9, stk. 2. 
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I registreringsafgiftsmæssig henseende, kan der ske fradrag for særligt trafiksikkerhedsfremmende 

udstyr50. Dette reducerer dog ikke yderligere beregningsgrundlaget for værdi af fri bil. Herunder 

kan det særlige nedslag for ABS-bremser, airbags mv., der gives ved opgørelsen af 

registreringsafgiften ligeledes ikke fragå i beregningen af beregningsgrundlaget, jf. 

SKM2003.8.LSR og SKM2004.18.VLR.   

Er bilen leaset, er der ikke grundlag for at fravige fakturaprisen, jf. SKM.2006.763.LSR. 

Nyvognspris anvendes i det indkomstår bilen første gang er indregistreret, samt de to efterfølgende 

indkomstår. Det er lige meget om bilen anskaffes i januar eller december, da det er indkomståret der 

er gældende og ikke antal måneder. Der kan altså være en forskel på op til 11 måneder, hvor 

medarbejderen skal beskattes af den høje værdi.  

Fra og med 4. indkomstår nedsættes værdien til 75 pct. af nyvognsprisen, dog stadig ikke under de 

tidligere kr. 160.000.  

 

 
 

 
 

For at illustrere forskellen i medarbejderens beskatning i henhold til anskaffelsestidspunktet, er 

nedenstående beregninger opstillet. 

 

Bilens anskaffelsessum er kr. 350.000, kr. 3.020 i miljøtillæg og en skatteprocenten på 56 %. 

                                                
50 Registreringsafgiftsloven § 3, stk. 2-3. 

Eksempel 2 

Er første indregistrering den 10. december 2008 og arbejdsgiveren anskaffer bilen den 6. 

december 2012 – i fjerde indkomst år, men inden 36 måneder fra første indregistrering, skal 

den skattemæssige værdi af fri bil beregnes som 1/12 af 75 % af nyvognsprisen.  

Eksempel 1 

Anskaffes bilen i 2010 og første indregistrering er den 12. oktober, skal nyvognsprisen 

anvendes som beregningsgrundlag i 2010, 2011 og 2012. Beregningsgrundlaget vil fra 1. januar 

2013 nedsættes til 75 % af nyvognsprisen dog ikke mindre end kr. 160.000. 



Kapitel 4: Beskatning af fri bil i relation til bruttotrækordningen      september 2011 
 

 
CBS - Kandidatafhandling, Cand.merc.aud., juridisk institut side 44
   

Forskel i skat

År Grundlag Skat Grundlag Skat

2010 88.020          49.291          7.335            4.108            45.184           
2011 88.020          49.291          88.020          49.291          -                
2012 88.020          49.291          88.020          49.291          -                
2013 66.770          37.391          66.770          37.391          -                
2014 66.770          37.391          66.770          37.391          -                

Skattemæssig besparelse 45.184           

Anskaffet 1. januar 2011 Anskaffet 1. december 2011

 
Figur 4.4: Forskel i medarbejderens beskatning - anskaffelsestidspunkt for bil. 

 

I ovenstående beregninger ses det, at det mest optimale for medarbejderen er, at indregistreringen af 

bilen sker så sent på året som muligt. I eksemplet vil medarbejderen der anskaffer bilen i december, 

kun skulle betale skat af det høje grundlag i 25 måneder mod medarbejderen, der vælger at få fri bil 

i januar, skal betale skat af det høje grundlag i 36 måneder.  

Der er altså en forskel på 11 måneder, hvilket giver en skattemæssig besparelse for medarbejderen 

der vælger at få fri bil fra december måned på kr. 45.184. 

 

4.2.4 Beskatningsgrundlaget - Brugt bil  

Er bilen over 36 måneder gammel på anskaffelsestidspunktet, regnet fra første indregistrering, 

anvendes arbejdsgiverens købspris inkl. moms, som beskatningsgrundlag for værdi af fri bil, jf. LL 

§ 16, stk. 4, 4. pkt.  

 

Sættes bilen i stand ved købet eller umiddelbart efter, skal udgifterne til dette tillægges 

beregningsgrundlaget. Der kan ikke opstilles en generel frist for den tidsmæssige sammenhæng 

mellem erhvervelsen og istandsættelsen. Det må bero på en konkret vurdering, om istandsættelsen 

har en naturlig sammenhæng med erhvervelsen og dermed skal tillægges beregningsgrundlaget.51 

 

Beregningsgrundlaget er gældende for hele medarbejderens brugsperiode, da 75 pct. reglen ikke er 

gældende for brugte biler. Det er dog stadig gældende, at medarbejderen som minimum skal  

beskattes af kr. 160.000. 

                                                
51 Ligningsvejledningen Almindelig del 2010-2, afsnit A.B.1.9.2. 
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4.2.5 Beskatningsgrundlaget - Leaset bil 

Stiller arbejdsgiveren en leaset firmabilen til rådighed for medarbejderen, bliver medarbejderen 

beskattet som om bilen var købt af arbejdsgiveren ved leasingaftalens indgåelse52.  

Beskatningsgrundlaget er arbejdsgiverens anskaffelsessum, jf. SKM2006.763.LSR, hvor 

Landsskatteretten fastslog, at beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil, leaset bil, var 

leasingselskabets fakturapris, uanset at den afveg fra den almindelige listepris. Dette betyder 

ligeledes, at en evt. flåderabat ved leasing af flere firmabiler, kommer medarbejderen til gode, da 

rabatten ikke skal tillægges beskatningsgrundlaget.53 Bemærk kravet om minimumsavance på 9 % 

jf. afsnit 4.1.1, ligeledes skal være overholdt. 

Reglen om nedsættelse af beskatningsgrundlaget fra det fjerde indkomst år, den såkaldte 75 pct. 

regel, er også gælden for leasing biler. Der er således ikke forskel i reglerne af beskatningen af fri 

bil om den er købt eller leaset.     

4.2.6 Beskatningsgrundlager – Frikørt taxi 

Har arbejdsgiveren anskaffet en frikørt taxi til firmabil, er bilens alder på anskaffelsestidspunktet 

ligegyldig i forhold til beregning af beregningsgrundlaget for værdi af fri bil. Her bliver 

beregningsgrundlaget opgjort som købspris plus evt. leverings- og istandsættelsesomkostninger.    

 

En taxi er frikørt når: 

� Bilen er mindst 2 år gammel, og har kørt mindst 250.000 km. 

� Bilen er mindst 3 år gammel, og har kørt mindst 210.000 km.  

 

4.3 Skift af bil 

Skifter en medarbejder firmabil inden for samme kalendermåned, beskattes medarbejderen med 

1/12 af helårsværdien af fri bil for den dyreste bil i den pågældende måned, hvor skriftet er sket.  

 

Ved jobskifte i en måned, hvor medarbejderen har fri bil til rådighed hos begge arbejdsgivere, er det 

den tidligere arbejdsgiver, der skal beskatte medarbejderen af værdi af fri bil for den pågældende 

måned. 

                                                
52 LL § 16, stk. 4. 
53 PWC, Benyt mulighederne og overhold kravene, 2011 
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Den nye arbejdsgiver kan undlade at foretage beskatning af fri bil for samme måned, mod 

dokumentation fra tidligere arbejdsgiver. Overstiger beskatningsgrundlaget for den nye bil den 

tidligere firma bil, skal den nye arbejdsgiver foretage beskatning af forskellen mellem de opgjorte 

beskatningsgrundlag.  

 

4.4 Flere biler – én medarbejder 

I det omfang en medarbejder har flere biler til rådighed til privat kørsel, skal medarbejderen 

beskattes af værdien af fri bil for samtlige biler i rådighedsperioden. 

 

4.5 Samme bil – flere medarbejdere  

Har flere medarbejdere samme bil til rådighed for privat kørsel, skal medarbejderne hver især 

beskattes af værdien af den frie bil.    

 

4.6 Deleleasing 

Deleleasing er en ordning, hvor en medarbejder og en arbejdsgiver hver især indgår en aftale med et 

leasingfirma om at lease den samme bil.  

Ordningen går ud på, at medarbejderen og arbejdsgiveren betaler præcist den del af de samlede 

driftsomkostninger, der knytter sig til deres del af den private kørsel, samtidig med de hæfter 

økonomisk hver for sig over for leasingfirmaet.  

 

Idet medarbejderen selv bærer den økonomiske risiko, samt betaler driftsomkostningerne for egen 

privat kørsel, har skatterådet fastslået, at arbejdsgiveren ikke opfylder samtlige betingelser med 

hensyn til at stille fri bil til rådighed for medarbejderen, hvorfor medarbejderen ikke skal beskattes 

efter reglerne om fri bil. 

De store administrative krav der er ved deleleasing, gør at der er stor risiko for SKAT tilsidesætter 

ordningen. En tilsidesættelse af ordningen kan få store økonomiske konsekvenser for 

medarbejderen, ved at denne skal beskattes af værdi af fri bil.  

I SKM2001.420.LR havde et firma forespurgt om medarbejderen, med en nærmere beskrevet 

bilordning baseret på deleleasing, var omfattet af ligningslovens § 16, stk. 4, om beskatning af fri 

firmabil. 
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Ligningsrådet anså ikke den forelagte ordning for i tilstrækkelig grad at adskille sig fra tilfælde, 

hvor en arbejdsgiver stiller en leaset bil til rådighed for medarbejderens private benyttelse, med 

egenbetaling med beskattede midler fra den ansatte til arbejdsgiveren, og hvor den skattepligtige 

værdi nedsættes med egenbetalingen.  

Ovenstående ordning adskiller sig fra Ligningsrådets bindende forhåndsbesked af 19. juni 

2001(SKM2001.255.LR) om en delebilordning, ved at der i denne ordning var fuldstændig 

adskillelse mellem aftaleparterne. Leasingydelserne og også driftsudgifter m.v. skulle betales 

direkte til leasingselskabet af hver af parterne. 

 

4.7 Ændring af beskatningsgrundlag 

For en firmabil kan skifte status fra ny bil til brugt bil og derved blive beskattet efter reglerne for 

brugte biler, skal der ske et reelt ejerskifte. Et reelt ejerskifte kunne være overdragelse til et 

koncernselskab, fusion eller køb af en firmabil ved udløb af en leasingaftale. Er bilen mere end 3 år 

på overdragelsestidspunktet, vil det fremtidige beregningsgrundlag for værdi af fri bil være 

handelsværdien på overdragelsestidspunktet.     

 

4.7.1 Leasing og genleasing 

Som tidligere nævnt, ændrer beskatningsgrundlaget sig for medarbejderen, hvis arbejdsgiveren 

køber bilen efter leasingkontraktens udløb og bilen er mere end 36 måneder gammel, regnet fra 

første indregistrering. Beskatningsgrundlaget ændres til arbejdsgiverens købspris, forudsat at denne 

pris i øvrigt er udtryk for bilens reelle handelsværdi, selvom bilen fortsat bliver anvendt af den 

samme medarbejder. 

 

Ønsker arbejdsgiveren at genleasing bilen efter den 3-årige kontrakts udløb, vil 

beskatningsgrundlaget ændres til den nye anskaffelses/leasing sum, da genleasing i skattemæssigt 

henseende sidestilles med et nyt ”køb”, selvom bilen fortsat stilles til rådighed for samme 

medarbejder. Dette som følge af to afgørelser fra SKAT.54 Dette vil betyde, at medarbejderen vil 

opnå et lavere beskatningsgrundlag, da bilens købspris efter 3 år ofte er lavere end 75 % af 

nyvognsprisen. 

                                                
54 Erhvervsavisen for Ballerup & Gladsaxe, tirsdag d. 9. august 2011, artikel side 6, Nye skatteregler ved genleasing af 
biler, af Heidi Hjelmgaard – Ernst & Young.  
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4.7.2 Sale and lease-back 

I situationer hvor der sker sale and lease-back - arbejdsgiveren sælger bilen til et leasingfirma for 

derefter at tilbage lease samme bil - er det leasingselskabets købspris, der lægges til grund for 

beregningen af den skattepligtige værdi af fri bil – forudsat bilen på tilbageleasingstidspunktet er 

mere end 36 måneder. Dog minimum kr. 160.000.  

Fordelen ved sale and lease-back er, at beskatningsgrundlaget ændres fra 75 % af nyvognsprisen til 

den nuværende overdragelsespris, hvilket betyder, at medarbejderen alt andet lige vil opnå et lavere 

beregningsgrundlag, samtidig med medarbejderen beholder samme bil.  

 

Ovenstående er betinget af, at være sket på markedsmæssige vilkår.  

 

4.7.3 Skattefri omstrukturering55 

Ved skattefri omstrukturering af en virksomhed, f.eks. skattefri virksomhedsomdannelse, bliver der 

fastsat et nyt beskatningsgrundlag for værdi af fri bil, hvis bilen på tidspunktet for vedtagelsen af 

omstruktureringen er mere end 36 måneder – regnet fra første indregistrering.  

Det nye beskatningsgrundlag udgør salgsprisen i fri handel ligeledes på tidspunktet for vedtagelsen 

af omstruktureringen.  

 

4.7.4 Fusion 56 

Er bilen derimod tilført et selskab i forbindelse med en fusion, vil anskaffelsestidspunktet, hvis det 

modtagne selskab anses for at have erhvervet bilen, være tidspunktet for 

generalforsamlingsvedtagelsen. På tidspunktet for generalforsamlingsvedtagelsen skal der indhentes 

en vurdering af bilens salgspris, der danner grundlag for beregningsgrundlaget for værdi af fri bil 

fremadrettet. Bilen skal i denne situation ligeledes være mere end 36 måneder regnet fra første 

indregistrering for at ændre beregningsgrundlag. 

 

4.8 Egenbetaling 

I forbindelse med beskatning af fri bil, kan arbejdsgiveren afholde alle udgifter af driftsmæssig 

karakter, så som udgifter til benzin, forsikring, vægtafgift, olie, reparationer og vedligeholdelse m.v.  

uden dette får skattemæssig betydning for medarbejderen. 
                                                
55 Beierholm, Bilen – skatter og afgifter 2009, side 23 
56 KPMG, Bilordninger 2011, side 16 
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Betaler medarbejderen selv for nogle af disse udgifter med beskattede midler, kan den skattepligtige 

værdi af fri bil reduceres med et tilsvarende beløb, mod forevisning af regninger. Arbejdsgiveren 

udgiftsfører beløbet som udlæg og indtægtsfører firmabil regnskabet.  

 

Udgifter der ikke anses for direkte tilknytning til driften af bilen, som parkering, broafgift og 

færgebillet, er ikke indeholdt i den skattemæssige værdi af fri bil. Betaler arbejdsgiveren sådanne 

udgifter for medarbejderen afhænger den skattemæssige behandling af, om udgifterne er afholdt i 

forbindelse med erhvervsmæssig eller privat kørsel. I forbindelse med privat kørsel vil broafgift, 

færgebillet m.v., være private udgifter, der i tilfælde af refusion fra arbejdsgiveren, vil blive 

skattepligtige. Betaler arbejdsgiveren derimod for brobizz m.v., der kun anvendes erhvervsmæssigt 

samt privat mellem hjem og arbejde, vil medarbejderen ikke skulle beskattes af dette, se yderligere i 

afsnit 4.2.1.3.1. Samtidig er parkering i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel og parkeringsplads 

på arbejdspladsen ligeledes skattefri for medarbejderen.57 

Færdsels- og parkeringsbøder vil altid opgives som A-indkomst, lige meget om bøden er givet i 

forbindelse med erhvervsmæssig eller privat kørsel.  

 

4.9 Fri bil eller egen bil 

Det centrale er, at finde den bilordning, der er mest optimal i den enkelte medarbejders situation.  

For at finde den mest optimale løsning af fri bil contra egen bil – med hel eller delvis godtgørelse af 

udgifter ved kørsel, skal flere forhold tages i betragtning. 

 

Den væsentlige skattemæssige forskel ved de to bilordninger opstår ved valget mellem at benytte 

egen bil og modtage kørselsgodtgørelse eller få fri bil stillet til rådighed af virksomheden og 

derefter blive beskattet af fri bil.   

 

I vurderingen af den mest optimale løsning for medarbejderen indgår flere forhold, hvorfor det er 

nødvendigt, at foretage en analyse af de forhold, der har økonomisk indflydelse på valg af bil 

ordning.  

Disse faktorer er bl.a.: 

� De samlede omkostninger til benzin, forsikring, anskaffelsessummen, rente på billån, 

forventet værditab, reparationer, nedgangen i bruttolønnen mv. 

� Kørselsbehovet privat  

� Kørselsbehovet erhvervsmæssigt. 
                                                
57 Personalegoder, RevisorGruppen Danmark, 10. april 2010 



Kapitel 4: Beskatning af fri bil i relation til bruttotrækordningen      september 2011 
 

 
CBS - Kandidatafhandling, Cand.merc.aud., juridisk institut side 50
   

Set fra medarbejderens side, skal der være en skattefordel ved at få stillet fri bil til rådighed, frem 

for at modtage kørselsgodtgørelse. Set fra virksomhedens side, er det afgørende at omkostningerne 

til de to bilordninger, som udgangspunkt er forholdsvis lige store. Dette betyder, at udgiften til 

godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel efter SKATs satser, skal svare til udgiften ved at stille fri bil 

til rådighed for medarbejderen.   

 

Der er flere problemstillinger der kan være relevante at overveje ved valg af bilordning. For at 

konkretisere disse, er der i bilag 1 opstillet et diagram, der viser fordele og ulemper for begge 

ordninger. 

 

Som tidligere nævnt, er der flere faktorer der har væsentlig indflydelse på beregningen af det mest 

optimale valg af bilordning. Flere af de faktorer der har økonomisk indflydelse på beregningen, er 

estimerede tal størrelser. Herunder kan nævnes bilens værditab og reparationsudgifter. Dette 

bevirker, at udfaldet af beregningerne ikke altid bliver det samme. Udfaldet afhænger ligeledes af, 

hvor mange faktorer der tages hensyn til. Der er således flere måder at foretage beregningerne på. 

Der findes flere tilgængelige programmer på internettet58, der kan foretage disse beregninger 

automatisk. Flere af programmerne er mere avancerede end andre, alt efter hvor mange faktorer der 

tages hensyn til.  

 

I nedenstående figur ses det, at de foretagne beregninger i nogle af de forskellige tilgængelige 

programmer giver forskelligt udfald. Til beregningerne er det forsøgt, at anvende samme 

forudsætninger som dem i bilag 5, som grundlag. Det er dog vanskeligt, da ikke alle faktorer 

opgøres på samme måde i de forskellige beregningsprogrammer.  

Kopi af beregningsprogrammerne ses i bilag 2. Det skal bemærkes at KPMG’s beregningsmodel 

ikke er opdateret til 2011 satser, hvorfor beregningen er baseret på 2010 satser. 

 

Min beregning KPMG PWC

Omkostning/fortjeneste 
ved egen bil - årligt 106.113                104.907                95.568                  

Omkostning/fortjeneste 
ved fri bil - årligt 132.332                133.525                126.037                 
Figur 4.5: Forskel i beregning fri bil/egen bil i tilgængelige programmer. 

 

                                                
58 Beregningsprogrammer kan findes under f.eks. PWC, KPMG og TAX. 
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For at vurdere hvilken ordning der er mest fordelagtig, skal der foretages en konkret beregning. I de 

efterfølgende kapitler, vil forskellige scenarier med forskellige forudsætninger blive opstillet, for at 

undersøge hvornår det kan/ikke kan betale sig, at blive beskattet af fri bil mod til gengæld at 

modtage kørselsgodtgørelse.  

 

4.10 Scenarie 1, ny bil vs. egen bil 

I bilag 3 er der foretaget en manuel beregning, der viser hvad der er mest optimalt af fri bil eller 

modtagelse af kørselsgodtgørelse, i forhold til en ny bil. Der er ud fra samme forudsætninger 

foretaget to beregninger, hvor det i første beregning er forudsat at omkostningen for virksomheden 

skal være den samme uanset valg af ordning. I dette tilfælde vil den ekstra omkostning, der er for 

virksomheden i at stille fri bil til rådighed blive reduceret i medarbejderens løn – bruttotrækordning. 

I den anden beregning vil denne lønreduktion ikke forekomme, men virksomheden vil få denne 

meromkostning. 

 

Forudsætningerne for optimalberegningen af fri bil contra egen bil med modtagelse af 

kørselsgodtgørelse: 

 

Bilen vist i bilag 4 købes ved at låne 100 % af anskaffelsessummen i banken til en rente på 7,75 % 

p.a. Det forventes at medarbejderen årligt kører 40.000 km., hvoraf de 25.000 km er 

erhvervsmæssig kørsel. De øvrige forudsætninger, såsom vægtafgift, værditab, benzin forbrug m.m. 

er angivet i bilag 5. Beregning af forsikring ud fra givet forudsætninger, er vist i bilag 6. 

 

Det fremgår af bilaget, at det ved beregning 1 er mest fordelagtigt, at medarbejderen kører i egen bil 

og modtager skattefri kørselsgodtgørelse, frem for at blive beskattet af fri bil. Medarbejderen vil i 

denne situation årligt spare kr. 26.219 efter skat. For arbejdsgiveren er udgiften den samme, da de 

årlige udgifter på kr. 211.610 minus bruttotrækket på kr. 128.210 svarer til udgiften til den skattefri 

kørselsgodtgørelse på kr. 83.400.  

Stiller arbejdsgiveren derimod fri bil til rådighed, uden medarbejderen bliver trukket i løn, viser 

beregning 2 helt klart, at det bedst kan betale sig for medarbejderen at blive beskattet af fri bil. De 

samlede årlige udgifter efter skat ved beskatning af fri bil udgør kr. 75.919, hvorimod de årlige 

udgifter ved at kører i egen bil, løber op i kr. 106.113. Der er altså en stor årlig besparelse på kr. 

30.194 efter skat. Arbejdsgiveren vil dog i denne situation få en årlig ekstra udgift på kr. 128.210, 

opgjort som de årlige udgifter til bilen på kr. 211.610 minus sparet udbetaling til kørselsgodtgørelse  

på kr. 83.400. 
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4.11 Scenarie 2, brugt bil over 3 år vs. egen bil 

I bilag 7 er der foretaget en manuel beregning i forhold til en brugt bil, der viser hvad der er mest 

optimalt af fri bil eller modtagelse af kørselsgodtgørelse.  

Der er som i scenarie 1 foretaget to beregninger, hvor det i første beregning er forudsat at 

omkostningen for virksomheden skal være den samme uanset valg af ordning. Det vil her ligeledes 

være tilfældet, at den ekstra omkostning der er for virksomheden i at stille fri bil til rådighed, vil 

blive reduceret i medarbejderens løn – bruttotrækordning. I den anden beregning vil denne 

lønreduktion som i scenarie 1 ligeledes ikke forekomme, men virksomheden vil få denne 

meromkostning. 

 

Forudsætningerne for beregningen er forholdsvis ens med scenarie 1. Bilen vist i bilag 8 købes ved 

at låne 100 % af anskaffelsessummen i banken til en rente på 7,75 % p.a. Det forventes at 

medarbejderen årligt kører 40.000 km., hvoraf de 25.000 km er erhvervsmæssig kørsel.  

De øvrige forudsætninger, såsom vægtafgift, værditab, benzin forbrug m.m. er angivet i bilag 9. 

Beregning af forsikring ud fra givet forudsætninger, er vist i bilag 10. 

 

I beregning 1 ses det, at det stadig er mest fordelagtigt for medarbejderen at kører i egen bil og 

modtage skattefri kørselsgodtgørelse. Den årlige besparelse er dog faldet til kr. 12.794. Udgiften for 

arbejdsgiveren er stadig uændret og svare til den skattefrie kørselsgodtgørelse.  

 

Beregning 2 viser ligeledes, at fri bil stadig er mest fordelagtig, hvor arbejdsgiveren ikke foretager 

en lønreduktion. Her er den årlige besparelse for medarbejderen dog faldet markant. Besparelsen er 

faldet fra kr. 30.194 til kr. 1.344, hvilket svare til et fald på ca. 96 %. Den ekstra udgift for 

arbejdsgiveren er også faldet fra kr. 128.210 til kr. 93.222, et fald på ca. 27 %.  

 

Den væsentligste grund til de store udsving i besparelsen fra ny bil til brugt bil er, at 

anskaffelsessummen og dermed renteudgiften til billånet er væsentlig mindre.         

 

4.12 Delkonklusion 

Medarbejdere der overvejer at få fri bil, vil som oftest have et privat behov for en bil, bl.a. til  

transport mellem hjem og arbejde. 
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Beslutningen om fri bil som bruttoordning er at foretrække frem for egen bil, kan ikke besvares 

entydigt. Der er mange forudsætninger, der skal være på plads, før der kan foretages en realistisk 

beregning.  Ud fra beregningerne kan medarbejderen således vurdere, om der ønskes beskatning af 

fri bil eller der ønskes kørsel i egen bil med godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel samt mulighed 

for befordringsfradrag.  

 

Da der er mange forudsætninger og det som vist i de to beregninger, giver store udsving i 

besparelserne, afhængig af hvilken prisklasse bilen er i, samt hvilken rente billånet bliver tilskrevet, 

er det derfor svært at generalisere, hvilken bilordning der er at foretrække for medarbejdere, uden 

der foretages en konkret beregning. Der er dog visse forhold man som tommelfingerregel, kan 

vurdere ud fra: 

 

Forhold der taler for kørsel i egen bil: 

- Stort erhvervsmæssigt kørselsbehov 

- Små driftsomkostninger 

- Lavt værditab  

 

Forhold der taler for fri bil: 

- Stort privat kørselsbehov, mere end 50 % af den samlede kørsel 

- Store driftsomkostninger 

- Stort værditab 

- Fri bil uden lønreduktion 

 

Det kan ud fra beregningerne samt ovenstående tommelfingerregel konkluderes, at det ofte er en 

fordel at blive beskattet af fri bil ved dyre biler med store driftsomkostninger. Allerbedst er det at få 

stillet den frie bil til rådighed uden bruttotrækordning. Investere medarbejderen i en billigere og 

mere driftsøkonomisk bil, kan der være større fordel at køre i egen bil.   

 

For at give et hurtigt overblik over om det er mest fordelagtig med fri bil eller at modtage 

kørselsgodtgørelse, har Deloitte udarbejdet et diagram jf. bilag 11.   

Diagrammet kan ud fra bilens nyvognspris og fordelingen mellem den årlige erhvervsmæssige og 

private kørsel, give en ide om hvilken bilordning, der vil være mest optimal. Lander man i den blå 

zone, vil egen bil være mest fordelagtig, og i den grønne zone er fri bil mere fordelagtig. Lander 

man på grænsen mellem de to zoner, bør man tage højde for flere faktorer i vurderingen. 
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Kapitel 5: Multimediebeskatning i relation til brut totrækordningen 

 

Ved lov nr. 519 af 12. juni 2009 er der med virkning fra 1. januar 2010 indført en ny skattereform - 

”Forårspakke 2.0”. Der blev som en del af reformen indført en ny type beskatning, nemlig den 

meget omdiskuterede multimedieskat.  

 

Indførelsen af multimedieskatten, der omfatter arbejdsgiverbetalt internet, telefon og computer, der 

stilles til rådighed for medarbejderen til privat benyttelse, har berørt mange lønmodtagere og 

arbejdsgivere. Medarbejderen bliver beskattet af multimedier stillet til rådighed for privat brug af 

arbejdsgiveren og arbejdsgiverne bliver berørt i forbindelse med kontrolforpligtelser samt 

indberetningspligt vedrørende virksomhedens multimedier.  

 

De efterfølgende afsnit vil give en gennemgang af lovgrundlaget for multimediebeskatningen, en 

beskrivelse af de multimedier der er omfattet af multimediebeskatningen, samt hvem der er omfattet 

af beskatningen. Til sidst vil beregninger vise, om det er bedre at få stillet multimedier til rådighed 

og blive beskattet, mod at betale for multimedierne selv.  

 

5.1 Lovgrundlag og overgangsregler  

Som tidligere nævnt, er der fra indkomståret 2010 indført særlige regler for beskatning af 

multimedier, der finder anvendelse på de multimedier arbejdsgiveren stiller til rådighed for privat 

benyttelse hos medarbejderen. Rådigheden over sådanne multimedier værdiansættes til kr. 3.000 

(2011-niveau), der reguleres efter PSL § 20.  

 

Den nye multimedieskat blev vedtaget af folketinget i maj 2009 og affattes jf. LL § 16, stk. 12 

således: 

 

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

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

på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, 

herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til 

datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af 

internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle  

betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. 
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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.” 

 

5.1.1 De gamle regler overordnet 

Den nye multimedieskat, der træder i stedet for LL § 16, stk. 12 om fri telefon, hjemme PC og 

datakommunikation, medfører både lempeligere og mere skærpede regler.  

 

Efter de gamle regler blev medarbejderen beskattet af arbejdsgiverens tilskud eller godtgørelse til 

internet, fri telefon m.v. med kr. 3.000. Havde medarbejderen private udgifter i husstanden til 

internet og/eller telefon, kunne disse nedsætte beskatningsgrundlaget på de kr. 3.000. Samtidig var 

der loft for beskatningen, svarende til arbejdsgiverens faktiske udgifter.  

 

Havde medarbejderen adgang til arbejdsgiverens interne netværk via sin datakommunikation, kunne 

beskatning hos medarbejderen undgås. Dette vil sige, at så længe medarbejderen havde adgang til 

arbejdsgiverens interne netværk via internet eller telefon, stillet til rådighed af arbejdsgiveren, var 

medarbejderen fritaget for beskatning heraf.  

 

Privat benyttelse af computer stillet til rådighed af arbejdsgiveren, til brug for arbejdet, blev ikke 

beskattet efter de tidligere gældende regler. Betalte medarbejderen arbejdsgiveren for at få stillet 

computer til rådighed, kunne medarbejderen fratrækket udgifterne i den skattepligtige indkomst – 

dog max et årligt beløb på kr. 3.50059.  

 

5.1.2 Overgangsregler 

Havde medarbejderen inden den 22. april 2009 indgået en aftale med arbejdsgiveren om en hjemme 

pc-ordning, hvor arbejdsgiveren afholder minimum 25 % af udgifterne, ved at stille computer med 

tilbehør til rådighed for medarbejderen, vil LL § 16, stk. 12 først have virkning fra og med 

indkomståret 2013, jf. § 5, stk. 10, i lov nr. 519 af 12. juni 2009.

                                                
59 Reglerne om hjemme pc-ordning omtales yderligere i afsnit 5.1.2. 
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Dette betyder, at medarbejdere der har indgået sådan en aftale, ikke skal beskattes af ovenstående 

ordning før indkomståret 2013. Medarbejderen har desuden mulighed for at fratrække de afholdte 

udgifter – dog max kr. 3.500 årligt som tidligere nævnt.  

Fradraget er betinget af, at arbejdsgiveren betaler minimum 25 % af udgifterne, samt at 

medarbejderen ikke har kompenseret arbejdsgiveren ved en bruttotrækordning. Har medarbejderen 

stillet andre multimedier til rådighed for privat benyttelse, f.eks. fri telefon, er ovenstående 

overgangsregel ikke mulig og medarbejderen vil blive multimediebeskattet.  

 

5.2 Hvilke goder er omfattet  

Hvilke multimedier der kan henføres til multimediebeskatningen, er angivet i LL § 16, stk. 12, til 

følgende: 

 

� Telefon  

� Computer med sædvanligt tilbehør 

� Datakommunikation 

 

5.2.1 Telefon 

De fleste privatpersoner har i dag en mobiltelefon og nogle endda flere.  Samtidig er det blevet 

normalt, at arbejdsgiveren i stedet for fastnettelefoner anskaffer mobiltelefoner for medarbejderens 

telekommunikation på arbejdspladsen. Dette afspejles i IT- og Telestyrelsens telestatistik for andet 

halvår 2010, hvor mobilabonnementer i brug lå på ca. 7,8 mio., mens fastnetabonnementer lå på 

knap 1,8 mio. 

 

Når medarbejderen får stillet en telefon til rådighed for privatbenyttelse, er der flere udgifter der kan 

betales af arbejdsgiver, jf. LL § 16, stk. 12. Det fremgår at udover oprettelses-, abonnements- og 

forbrugsudgifter samt udgiften til telefonapparatet, er muligt at få betalt udgiften til sædvanlige 

telefonserviceydelser såsom telefonsvarerfunktion og vis-nummerfunktion, så længe de indgår i 

abonnementet. I bemærkningerne til loven angives det dog, at sædvanlige telefonserviceydelser er 

et fleksibelt begreb, der ændres i takt med udviklingen på området.  

 

Til ovenstående skal det bemærkes, at det er en konkret vurdering, om der er tale om et  

telefonapparat eller en computer. 
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Begrebet telefon omfatter ligeledes små håndholdte computere, hvis hovedfunktionen er telefoni og 

evt. kalender- og tidsregistreringsfunktion, såsom PDA’er (Personal Digital Assistent) og 

smartphones.60   

 

Hermed gælder de samme regler for PDA’er, smartphones og lignende apparater som for telefoner. 

Dette kan også udledes af Skatterådets bindende svar omkring mobiltelefoner. I de enkelte sager, 

skelner SKAT ikke mellem hvilken type apparat der er tale om, de bedømmes ud fra samme 

kriterier. At bedømme disse efter samme kriterier kan undres, da en PDA i SKM2006.272.SR, der 

havde et styresystem, hukommelse, software, skærm og internetadgang, kunne betragtes som en 

computer med tilbehør omfattet af den daværende lov - LL § 16, stk. 12. Grunden til 

holdningsændringen omkring en PDA, kan skyldes at næsten alle mobiltelefoner i dag har de 

samme muligheder med internetadgang m.v.  

 

Har en medarbejder således rådighed over en mobiltelefon, PDA eller smartphone, vil 

medarbejderen blive multimediebeskattet. Er der dog begrænset anvendelsesmuligheder på 

multimedierne, vil medarbejderen kunne tage denne med hjem uden beskatning forekommer.  

En begrænsning kan ske ved der bliver pålagt en teknisk begrænsning, således at det kun er muligt 

at ringe internt i virksomheden eller til på forhånd godkendte kunder. Medarbejderen skal således 

være afskåret for at kunne foretage eksterne opkald, herunder private opkald.61 

 

Medarbejdere, der har fået specialtilrettet PDA’er stillet til rådighed for arbejdet, kan ligeledes 

undgå beskatning. I SKM2010.83.SR, er udkørende teknikere i besiddelse af en specieltilrettet 

PDA, der er begrænset til alene at kunne varetage funktioner, der relatere sig til teknikerens arbejde. 

De arbejdsrelaterede opgaver kan nævnes som, fejlmelding, dokumentation og rapportering. 

Derudover er PDA’erne spærrede for opkald udenfor virksomheden. 

 

På baggrund af multimediets begrænsning, til udelukkende at kunne benyttes til arbejdsrelaterede 

opgaver samt at PDA'erne er indrettet således, at det teknisk er umuligt at foretage opkald eksternt, 

herunder private opkald, kan det ifølge Skatterådet bekræftes, at PDA'er i det foreliggende tilfælde 

vil være skattefri for medarbejderen at tage med hjem.  

 

                                                
60 Den juridiske vejledning, 2011-2, C.A.5.2.1.4.2 Definition på telefon omfattet af multimediebeskatningen samt  
L 199, Forslag til lov om ændring af ligningsloven og andre love, afsnit 2.7.2. 
61 SKM2009.684.SR 
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Yderligere er det skattefrit for medarbejdere at tage en arbejdsmobil med hjem, hvis den er 

nødvendig for arbejdets udførelse, og en formodning om privat anvendelse kan afkræftes. 

I SKM2009.680.SR er der taget stilling til, hvorledes privat rådighed over en arbejdsmobil, der 

tages med hjem, kan afkræftes. Der er tale om medarbejdere, der rejser og altid påbegynder og 

afslutter arbejdet på egen bopæl eller hos kunden, der ofte er langt fra egen bopæl samt 

virksomheden. Medarbejderne anvender mobiltelefonen til at rapportere og tidsregistrere dagens 

arbejde, enten fra kunden eller hjemmefra.  

I svaret anfører SKAT, at udgangspunktet for vurderingen, om den private rådighed over 

arbejdsmobilen kan afkræftes, er bemærkningerne til L199. Heraf kan det uddrages, at når et 

multimedie én gang er medtaget i hjemmet, er der en formodning om privat benyttelse af godet. 

Denne formodning kan, ifølge lovforslaget kun afkræftes, hvis der er sikre beviser for multimediet 

ikke anvendes privat. Afkræftelse kan opnås, når en række kriterier er opfyldt, såsom: 

 

� Der skal være en arbejdsmæssig nødvendighed for at tage telefonen med hjem – f.eks. i 

forbindelse med tilkaldevagt, eller som ovennævnte sag, hvor arbejdet gøres færdigt 

hjemme. 

� Der skal udarbejder en tro og love erklæring62 om, at telefonen kun anvendes 

erhvervsmæssigt. 

� Telefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.  

 

Til sidste punkt, skal det bemærkes, at det ikke er tilladt at foretage private opkald fra en 

arbejdsmobil. Ligesom det heller ikke er tilladt, at foretage private opkald fra arbejdspladsen fra en 

arbejdsmobil. Lige meget om det normalt er tilladt, at foretage private opkald fra arbejdspladsen 

uden det udløser beskatning.  

 

Grunden til dette, er formentlig at arbejdsgiveren skal fører kontrolforpligtelsen omkring, at 

telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Dette kan gøres, ved at gennemgå eller stikprøvevis 

kontrollere genererede opkaldslister fra teleudbyderen.  Stikprøven skal dog som minimum ske et 

par gange årligt, jf. SKM2009.805.SR.63 Kontrolforpligtelsen kan ske på denne måde, idet 

teleudbyderen anses for at være en uafhængig tredjepart og de krævede ”sikre beviser” hermed er 

sikret. 

                                                
62 Se bilag 12 for eksempel på tro og loveerklæring 
63 Der henvises endvidere i SKM2009.805.SR til SKAT’s vejledning om multimediebeskatning. 
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5.2.2 Computer med sædvanligt tilbehør 

I dagens Danmark, er computer og internetadgang uundgåeligt for mange, både privat og i 

arbejdshenseende. Derfor er antallet af internetopkoblinger i hjemmet steget markant over det 

seneste årti64. Dette skyldes bl.a., at før indførelsen af multimediebeskatningen, var det muligt for 

medarbejderen at få arbejdsgiverbetalt computer og dataopkobling stillet til rådighed skattefrit. 

Også selvom computeren blev anvendt til private formål. 65 

 

Computere med sædvanligt tilbehør er som tidligere nævnt omfattet af LL§ 16, stk. 12, nærmere 

bestemt omfattet af multimediebeskatningen. I L199 af 2009, punkt 2.7.2 præciseres betydningen af 

computer med sædvanligt tilbehør således: 

”Computer med sædvanligt tilbehør - det vil sige computer inkl. sædvanligt tilbehør 

(Skatteministeriets fremhævning), der stilles til rådighed for en arbejdstager til privat benyttelse. 

Ved sædvanligt tilbehør forstås almindeligt forekommende tilbehør til en computer såsom 

computerskærm, softwareprogrammer, printer m.v. af almindelig størrelse og standard. Sædvanligt 

tilbehør er et fleksibelt begreb, som ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på 

området. ” 

Hvad almindelig størrelse og standart er for en computerskærm, har der været rejst spørgsmål om. I 

bindende svar fra Skatterådet, er det i SKM2008.762.SR accepteret at en skærm med indbygget TV-

tuner på op til 26", kan anses som standardtilbehør. Efterfølgende har Skatterådet i 

SKM2009.675.SR på baggrund af en gennemgang af udvalget af computerskærme udtalt, at en 

monitor med TV-tuner i størrelsen 32", 37" og 42" tommer ikke anses for værende sædvanligt 

tilbehør til en computer.  

 

TV-tuner indbygget i skærmen giver mulighed for at anvende skærmen til at se almindeligt tv på. 

Begrænsningen i størrelsen for hvad der accepters som sædvanligt tilbehør, og dermed omfattet af 

beskatningen, er givet vist fastsat for at modvirke misbrug mht. at købe store skærme med TV-

tuner, med henblik på det formål, at anvende dem som TV.  

 

Det er som nævnt under afsnit 5.2.1 Telefon, rådighedsbegrebet der er afgørende for 

multimediebeskatningen, hvilet også er gældende for computere.  

 

                                                
64 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1680, d. 26/7-2011.  
65 LL § 16, stk. 12 – gældende før 1/1-2010 
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Anses en computer for at være stillet til rådighed for privat benyttelse af arbejdsgiveren, vil 

medarbejderen blive omfattet af multimediebeskatningen. Dette er også gældende, selvom 

medarbejderen blot har taget computeren med hjem en enkelt gang.  

Medarbejderen bliver beskattet forholdsmæssigt, svarende til det antal måneder computeren har 

været til rådighed.  

 

Tager medarbejderen computerne med hjem i midten af en måneden, vil medarbejderen blive 

beskattet af hele måneden, da skattepligten opstår for hver påbegyndt måned, computeren har været 

til rådighed.66 Dette er også gældende, selvom medarbejderen udelukkende har taget computeren 

med hjem til erhvervsmæssigt brug. SKAT har en formodning om privat rådighed over computeren, 

såfremt den har været bragt ind i privatsfæren. Denne formodning er svær at afkræfte, og kun sikre 

beviser for computeren kun anvendes erhvervsmæssigt, kan undgå beskatning hos medarbejderen.  

 

I bindende svar SKM2009.679.SR har SKAT taget stilling til, om det er muligt for en medarbejder 

at afkræfte en formodning om privat rådighed. Spørger ville vide, om det var muligt for 

medarbejderne at afkræfte formodningen om privat rådighed, hvis medarbejderne skrev under på en 

tro og love erklæring, at computeren ikke måtte anvendes privat. SKAT kunne ikke tiltræde dette, 

da de ikke finder det muligt at afkræfte formodningen om privat brug af en computer, som tilfældet 

for en telefon. Jf. ovenstående afsnit 5.2.1, er det for en telefon muligt at få specificerede lister på 

de foretagne telefonopkald, der kan dokumentere, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. 

Dette er ikke muligt på samme måde, så vidt angår computere. Skatterådet kom frem til samme 

konklusion i SKM2009.686.SR. 

 

I begge de ovennævnte bindende svar ville spørgerne endvidere vide, om det var muligt at undgå 

beskatning, hvis der alene var tale om bærbare computere, der var en nødvendighed til udførelse af 

arbejdet, eller arbejdsgiver krævede, at medarbejderne tog computeren med hjem som en del af 

arbejdet, da de starter og slutter deres arbejdsdag på bopælen – ingen sædvanlig arbejdsplads. 

Medarbejderne var henholdsvis kørende sælgere og teknikere.  

 

SKAT kunne ikke anerkende spørgernes argumenter for at undgå beskatning. I begrundelsen lagde 

SKAT vægt på, at såfremt medarbejderne tager computeren med hjem, er der en formodning om 

denne anvendes privat. Denne formodning er som tidligere nævnt svær at afkræfte. SKAT 

fremhæver dog en undtagelse for at undgå beskatning, selvom computeren tages med hjem.  

                                                
66 SKAT - Den juridiske vejledning 2011-2, C.A.5.2.1.7 Rådighed hele eller dele af året 
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Dette forekommer, hvis medarbejderen har et arbejdsbetinget behov for at få stillet en computer til 

rådighed, eksempelvis i forbindelse med tjenesterejser, og medarbejderen kun må anvende 

computeren erhvervsmæssigt og den kun anvendes erhvervsmæssigt.  

 

Desuden er det et krav for at medarbejderen kan tage computeren med hjem skattefrit, at det ikke 

uden unødig besvær, er muligt for medarbejderen, at aflevere computeren i virksomheden.  

Definition på tjenesterejse angives i skattemæssigt henseende som, når en arbejdsgiver midlertidigt 

udsender medarbejderen til et andet arbejdssted end medarbejderens sædvanlige arbejdsplads, og 

dette medfører, at medarbejderen ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.67  

SKAT påpeger derfor, at når en medarbejder ikke har en sædvanlig arbejdsplads, men hele tiden 

arbejder på skiftende arbejdssteder, er der ikke tale om tjenesterejser, hvorfor SKAT finder 

formodning om privat rådighed tilstede, hvilket medfører at medarbejderne i de nærværende sager 

bliver omfattet af multimediebeskatning. 

 

5.2.3 Datakommunikation 

Ligesom telefon og computer er adgangen til arbejdsgiverbetalt internet via ADSL-, ISDN 

forbindelse eller anden bredbåndsforbindelse, herunder mobilbredbånd omfattet af 

multimediebeskatningen i LL § 16, stk. 12. Herunder medgår ligeledes oprettelsesudgiften samt de 

løbende abonnementsudgifter.  

 

Indgår tv-kanaler eller gratis download af musik som en integreret del af abonnementet og ikke kan 

udskilles, vil disse ydelser anses som sædvanlige og dermed ligeledes være omfattet af 

multimediebeskatningen. Dette fremgå af L199 af 2009: 

”Internetabonnementer i dag kan indeholde andre ydelser end internetadgang - eksempelvis 

"gratis" download af musik eller tv-kanaler. Hvis sådanne ydelser er en integreret del af 

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

multimediebeskatningen.” 

I SKM2009.787.SR, SKM2009.788.SR, SKM2009.789.SR og SKM2010.179.SR er der opstillet en 

række spørgsmål omkring brugen af de såkaldte bundlede tjenester. Disse er karakteriseret ved, at 2 

eller flere tjenester (bredbånd, fastnettelefon, tv-programmer m.v.) markedsføres som en samlet 

pakke til en samlet pris.  

                                                
67 Bemærkninger til SKM2009.686.SR 
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I de nævnte bindende svar, er problematikken, de kriterier der skal være opfyldt, som nævnt i 

ovenstående afsnit, før medarbejderen ikke skal merbeskattes af de ekstra tjenester, der er indeholdt 

i pakkerne, dvs. de tjenester, der ikke er telefoni eller bredbånd. 

 

I de første tre nævnte afgørelser, er det hovedsageligt spørgsmål omkring, hvorvidt tv-pakker der 

indgår i tilbud fra teleudbydere, er omfattet af multimediebeskatningen. I alle tre afgørelser ønsker 

arbejdsgiver at tilbyde sine medarbejdere TDC HomeTrioWork.  

Pakken indeholder telefoni, bredbånd og digitale tv-kanaler samt specielle sikkerhedsfaciliteter, der 

er udover det der sædvanligt er i privat sammenhæng – heraf navnet HomeTrioWork.  

 

Der er ifølge SKAT ingen tvivl om, at de digitale tv-kanaler – en tv-pakke, indgår som en integreret 

del af abonnementet og at tjenesten ikke kan udskilles særskilt. Imidlertid tvivler SKAT på, om det 

er sædvanligt, at tv-kanaler indgår i bredbåndsabonnementer. De påpeger derfor i deres 

argumentation, at der findes en HomeDue løsning, der ikke indeholder tv-pakken og samtidig er 

billigere.  

 

SKAT henviser i øvrigt til IT- og Telestyrelsens ”Telestatistik første halvår 2009”68, hvor de 

fremhæver udviklingen i abonnementer på henholdsvis bundtlede tjenester og triple-play løsninger 

(en underkategori til bundtlede tjenester der omfatter udbud af 3 tjenester, såsom fastnettelefoni, 

tilgang til tv-programmer, bredbånd og mobile services).  

Der er for bundtlede tjenester sket et stigning på 86 %, svarende til 303.000 abonnementer i alt, i 

forhold til et halvt år tidligere og på triple-play løsninger er stigningen på 80 %, svarende til 

110.000 abonnementer i alt. Nedenfor ses andre ydelsers nøgletal fra samme publikation: 

 

Ydelse
Abonnement-linjer 
fastnet

Mobilabon-
nementer

Internetbredbånds-
abonnementer

Mobilt bredbånd
IP-telefoni-
abonnemen-ter

Antal 2.252.000 6.945.000 2.050.000 1.295.000 606.000  
Figur 5.1: Nøgletal for teleydelser 

 

Det skal samtidig oplyses, at befolkningstallet i Danmark pr. 1. juli 2009 var 5.519.441. 

                                                
68 http://www.itst.dk/statistik/publikationer/halvarsstatistik/2009/telestatistik-for-1-halvar-2009 
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Udviklingen i bundlede og triple-play abonnementer sammenlignet med ovenstående nøgletal for 

øvrige ydelser, munder ud i SKAT’s konklusion: 

” Det er altså således, at andelen af danske husstande, som har internetabonnementer, der alene 

indeholder internetadgang og mobiltelefoni er langt større end andelen af husstande, der har 

internetabonnementer, som indeholder internetadgang, mobiltelefoni og tv-kanaler.  

På den baggrund finder SKAT, at det ikke er sædvanligt, at tv - pakker indgår som en integreret del 

af mobil- eller bredbåndsforbindelsen mv.” 

Det kan diskuteres, om SKAT’s argumentation er fyldestgørende, da det jf. ovenstående citat ses, at 

de antager 2,05 mio. internetabonnementer og 6,95 mio. mobilabonnementer alle tilhører danske 

husstande (erhvervsdrivendes abonnementer inddrages under husstandens) samt at disse indgår i 

pakkeløsninger. Dette modsiger den udvikling der har været på bundtlede og triple-play løsninger, 

som SKAT ligeledes har brugt som argumentation. Her fremgik det, at der kun er tale om 303.000 

husstande med bundlede tjenester, heraf 193.000 duo-løsninger. Endvidere argumenterer SKAT 

med, at antallet af internetabonnementer, der alene indeholder internetadgang og mobiltelefoni 

(duo-løsning) er langt større end antallet af trio-løsninger. Det forholder sig dog således, at andelen 

svarer til 193.000/110.000 eller ca. 2:1.  Hvorvidt dette kan siges at være ”langt større” er en 

vurderingssag. 

 

Konklusionen fra SKAT blev, at medarbejderne ud over multimediebeskatningen, skal beskattes af 

værdien af tv-pakkerne. 

 

5.3 Hvem er omfattet af multimediebeskatning  

Multimediebeskatningen gælder for samtlige medarbejdere, der får stillet multimedier til rådighed 

som led i et ansættelsesforhold.  

 

Er man valgt til medlem eller medhjælper for bestyrelser, udvalg, råd, nævn m.v. eller et andet 

kollektivt organ, herunder regionsråd og folketinget, og man som en del af arbejdet får stillet 

multimedier til rådighed, gælder multimediebeskatningen ligeledes her, jf. LL § 16, stk. 1, jf. stk. 

12. 

 

Det fremgår endvidere af LL § 16, stk. 13, at selvstændige erhvervsdrivende, der får stillet 

multimedier til rådighed gennem virksomheden også er omfattet af multimediebeskatningen. 
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5.3.1 Undtaget for multimediebeskatning  

En række persongrupper er i visse tilfælde undtaget for multimediebeskatning.  

 

Undtagelsen forekommer, hvis man udfører frivilligt ulønnet arbejde, der er omfattet af LL § 7 M, 

herunder bistand i forbindelse med foreningsarbejde eller arbejde i hjemmeværnet, og i den 

forbindelse får stillet multimedier til rådighed. Dette er ikke omfattet af multimediebeskatning, 

selvom multimediet kan anvendes privat, idet ligningslovens § 7 M er ændret som følge af den nye 

lov om multimediebeskatning. 

 

I ligningslovens § 7 M, er indsat et nyt stk. 3, hvori er anført: 

"…uanset at en person, der er omfattet af stk. 1 eller 2, får stillet multimedier omfattet af 

ligningslovens § 16, stk. 12, til rådighed til brug for vedkommendes bistand som led i foreningens 

skattefri virksomhed eller hjemmeværnets virksomhed, anses personen fortsat for ulønnet, og 

vedkommende er ikke skattepligtig af privat rådighed over de pågældende multimedier. Har en 

person, der er omfattet af stk. 1 eller 2, fået stillet multimedier som nævnt i 1. pkt. til rådighed, kan 

der ikke udbetales skattefri godtgørelser efter stk. 1 og 2 for udgifter, som modtageren afholder til 

tilsvarende ydelser..." 

Det fremgår af loven, at det er skattefrit at få stillet multimedier til rådighed for frivilligt ulønnet 

arbejde. Der er dog et krav, at den skattefrie godtgørelse der før blev udbetalt, for at godtgøre 

udgiften til en tilsvarende ydelse ophører.  

Det er ikke alle frivillige, der er omfattet af LL § 7 M og dermed skattefriheden for multimedier, der 

stilles til rådighed. I SKM2010.294.SR spørges om, hvorvidt distriktsrådsmedlemmer, der ikke er 

medlemmer af hjemmeværnet, ved modtagelse af refusion af dokumenterede udgifter til 

erhvervsmæssige telefonsamtaler, er omfattet af reglerne om multimediebeskatning. Medlemmerne 

af Hjemmeværnets distriktsudvalg, modtog mødediæter på ca. kr. 400 pr. møde.  

Da medlemmerne imidlertid modtog mødediæter, vil de som udgangspunkt være omfattet af 

multimediebeskatningen, hvis de fik multimedier stillet til rådighed for privat brug. I det bindende 

svar fremgår det desuden, at medlemmerne kan få refunderet op til kr. 100 pr. måned i godtgørelse 

for dokumenteret afholdt erhvervsmæssige samtaleudgifter. SKAT mener, at der her er tale om 

udlæg efter regning for telefon, der derfor ikke udløste multimediebeskatning.  
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I tilfælde, hvor refusionen også omfattede fax- og internetforbindelse, ville refusionen derimod 

blive omfattet af multimediebeskatningen, da det ikke er muligt med tilstrækkelig sikkerhed at 

adskille erhvervsmæssig og privat anvendelse af en fax- og internetforbindelse. 

En anden persongruppe, der er undtaget for multimediebeskatning er handicappede69. Stiller de 

sociale myndigheder multimedier til rådighed som hjælpemidler efter sociallovgivningens regler, er 

disse ikke omfattet af multimediebeskatningen.  

Er der derimod tale om en arbejdsgiver, der stiller multimedier til rådighed for en medarbejder med 

handicap til privat benyttelse, udløser dette som udgangspunkt multimediebeskatning ligesom for 

andre medarbejdere. I SKM2010.417.SR fik en ordblind medarbejder stillet en it-rygsæk med 

computer, scanner og scannerpen med et læse- og staveprogram til rådighed. Skatterådet udtaler i 

den konkrete sag, at ordblinde, der opfylder betingelserne for at få stillet nødvendigt udstyr til 

rådighed af det offentlige uden betaling, ikke skal multimediebeskattes, uanset om udstyret stilles til 

rådighed af arbejdsgiveren eller det offentlige, eller udstyret anvendes privat, så længe der er tale 

om de samme hjælpemidler.  

Undtagelse fra multimediebeskatningen forekommer ligeledes, hvis arbejdsgiveren betaler en 

uddannelse for en medarbejder, der opfylder betingelserne for skattefrihed efter LL § 31. Her kan 

arbejdsgiveren stille en computer til rådighed på lige vilkår med bøger. Dette gælder, selvom 

computeren tages med hjem til brug for forberedelse og opgaveløsning. Det er dog en forudsætning 

for at undgå multimediebeskatning, at computeren er relevant for uddannelsen, at den ikke 

anvendes privat, samt at den afleveres tilbage ved uddannelsens afslutning. Det er i denne 

forbindelse tilstrækkeligt med en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og medarbejder om 

computeren ikke benyttes privat70. 

 

5.4 Beskatningen 

Formålet med de nye multimedieskatregler var, at forenkle beskatningen af fri telefon, 

datakommunikationsforbindelse med og uden adgang til arbejdsgiverens netværk og helt eller 

delvist vederlagsfri computer stillet til rådighed for en medarbejder.71  

                                                
69 SKAT - Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit C.A.5.2.1.3 Personer omfattet af reglen. 
70 SKM2009.676.SR 
71 Den juridiske vejledning, 2011-2, C.A.5.2.1.2 Regel og dens baggrund og formål 
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Beskatningsgrundlaget udgør som beskrevet i afsnit 5.1 et fast årligt grundbeløb pr. person på kr. 

3.000 (2011-niveau), uanset hvor mange multimedier, der stilles til rådighed, jf. LL § 16, stk. 12. 

Samtidig er det ved indførelsen af multimedieskatten ikke længere muligt, at modregne udgifter 

afholdt privat til tilsvarende multimedier i beskatningsgrundlaget. Der er dog en overgangsregel for 

medarbejder, der før 22. april 2009 havde indgået en aftale med arbejdsgiveren om en hjemme pc-

ordning, se yderligere i afsnit 5.1.2 overgangsregel. 

 

Som det fremgår af lovteksten, er multimediebeskatning en rådighedsbeskatning. Dette vil sige, at 

det afgørende ikke er, om man bruger multimediet privat, men derimod om multimediet er stillet til 

rådighed for privat brug.  

Der sker altså beskatning af den faktiske rådighed og ikke det faktiske forbrug. Har medarbejderen 

kun multimediet til rådighed en del af året, bliver medarbejderen kun beskattet af et 

forholdsmæssigt beløb, svarende til det antal måneder godet er til rådighed. Medarbejderen 

beskattes af hver af de påbegyndte måneder, hvor multimediet har været til rådighed for privat 

brug.72  

 

Har medarbejderen udelukkende multimediet til rådighed på arbejdspladsen, vil dette som 

udgangspunkt ikke medføre multimediebeskatning, selvom det benyttes til private formål på 

arbejdspladsen, som at tjekke private mails eller ringe og bestille tid til tandlægen.  

 

Tager medarbejderen multimediet med hjem blot én gang, er der fra SKAT’s side en formodning 

om, at det benyttes privat og dermed udløses beskatning. Det vil være vanskeligt for medarbejderen 

at afkræfte formodningen om privat benyttelse, for at undgå beskatning.  

 

I SKM2011.277.SR, ses hvor svært det er, at afkræfte formodningen om privat benyttelse. En sag 

om montører, der havde en bærbar computer med på bopælen. Computeren var udstyret med en 

tidslåsning, der gjorde, at computeren kun kunne anvendes i tidsrummet svarende til montørernes 

normale arbejdstid. Uanset tro og love erklæring om den ikke måtte bruges privat, fandt Skatterådet, 

at computeren fortsat var til rådighed for privat anvendelse. Medarbejderne vil derfor være omfattet 

af multimediebeskatningen. 

Skatterådet bekræfter dog, at såfremt computeren blev fastmonteret i montør bilen, på en sådan 

måde, at den ikke længere kan medtages på bopælen, skal der ikke ske multimediebeskatning, idet 

computeren i denne situation ikke kan anses for at være til rådighed for privat benyttelse. 

                                                
72 SKAT - Den juridiske vejledning 2011-2, C.A.5.2.1.7 Rådighed hele eller dele af året 
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Har medarbejderen derimod aftalt med arbejdsgiveren, at multimediet kan tages med hjem, betyder 

rådighedsbegrebet, at medarbejderen skal multimediebeskattes, uanset om medarbejderen rent 

faktisk tager multimediet med hjem. Dette har SKAT afgjort i SKM2010.181.SR, hvor det anføres, 

at medarbejdere der har mulighed for at tage computeren med hjem, kan pålægges at betale 

multimedieskat af en bærbar pc, såfremt arbejdsgiveren ikke foretager den fornødne kontrol med, at 

multimediet rent faktisk ikke tages med hjem. Det er altså muligt for medarbejderen, at skulle betale 

multimedieskat til trods for, at multimediet kun anvendes på arbejdspladsen og ikke tages med 

hjem, hvis arbejdsgiveren ikke fører den fornødne kontrol. Hvad den fornødne kontrol indebærer, 

bliver nærmere beskrevet i afsnit 5.6. 

 

Reglerne om multimedieskat gælder både i de tilfælde, hvor telefon eller internetforbindelsen er 

oprettet i arbejdsgiverens navn, samt hvor arbejdsgiveren refundere fuldt ud eller et op til et vist 

beløb, medarbejderens udgifter til multimediet jf. SKM2009.781.SR. Modtager medarbejderen 

derimod et fast månedligt tilskud af arbejdsgiveren, til dækning af udgifter til multimedier, uanset 

om medarbejderen afholder udgiften og uanset størrelsen af udgiften, er dette ikke omfattet af 

multimediebeskatningen. Dette tilskud vil i stedet anses som et løntilskud og dermed blive beskattet 

som almindelig personlig indkomst, jf. SKM2009.682.SR.  

 

Medarbejderens rådighed over multimedier medfører desuden, at andre i husstanden må benytte 

multimedierne skattefrit. Stilles multimedierne imidlertid til rådighed for ægtefælle, børn eller andre 

i husstanden, skal medarbejderen udover multimediebeskatningen også beskattes af værdien af 

hvert multimedie. Dette betyder, at ud over multimedieskatten (beskatning af kr. 3.000 pr. år) skal 

medarbejderen ligeledes beskattes af de multimediers markedsværdien, der stilles til rådighed for 

andre i husstanden.73    

 

Fra 1. januar 2011 (indkomståret 2011) gælder der en rabat for ægtefæller. 

Ægtefællerabatten blev indført ved lov nr. 1563 af 21. december 2010 som ændring af 

ligningsloven (ægtefællerabat vedrørende multimediebeskatningen). Ægtefæller kan opnå 

nedsættelse af den skattepligtige multimedieværdi fra og med indkomståret 2011.  

Formålet med ægtefællerabatten er at tage højde for, at multimediebeskatningen i nogle tilfælde kan 

være højere end værdien af multimedierne, hvor der er tale om ægtefæller, der begge er omfattet af 

multimediebeskatningen. 

                                                
73 Bemærkninger til lovforslag L199, afsnit 2.7.2. 
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Rabatten for ægtefæller medfører, at det skattepligtige multimediebeløb reduceres med 25 pct. for 

begge ægtefæller, når begge ægtefæller beskattes. For ægtefæller der multimediebeskattes for hele 

året, bliver det skattepligtige beløb således reduceret fra 3.000 kr. til 2.250 kr.  

Det er en betingelse for at opnå nedsættelse, at følgende betingelser er opfyldt:  

� de skal være gift  

� ægtefællerne skal være samlevende ved årets udgang.  

� ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af multimedier i indkomståret udgør 

minimum kr. 4.000 

Det er således kun ægtefæller, der kan opnå nedsættelse af den skattepligtige værdi af multimedier. 

Ugifte samboende har således ikke mulighed for at opnå nedsættelsen. Registreret partnerskab 

ligestilles dog med ægteskab, og ægtefællerabatten gælder således tilsvarende for registrerede 

partnere. 

Samtidig er det en forudsætning for nedsættelsen, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets 

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

opnås ægtefællerabatten for hele indkomståret. Dette gælder uanset hvornår på året parret indgår 

ægteskab.  

Nedsættelsen opnås, hvor begge ægtefæller er omfattet af multimediebeskatningen hele 

indkomståret, eller hvor ægtefællerne - eller blot den ene ægtefælle, er omfattet af 

multimediebeskatningen en del af indkomståret. Betingelsen er, at ægtefællernes samlede 

skattepligtige værdi af multimedier i indkomståret minimum skal være på kr. 4.000. Det vil sige, at 

ægtefællerne tilsammen skal multimediebeskattes i mindst 16 måneder. Eksempelvis kan 

ægtefællerne være beskattet af multimedier i hver 8 måneder i indkomståret eller den ene ægtefæller 

i 12 måneder og den anden i 4 måneder.  

 

5.5 Flere multimedier 

Det er muligt for medarbejdere, at få stillet flere af samme multimedie til rådighed af 

arbejdsgiveren, uden det medfører yderligere beskatning end multimediebeskatningen, hvis 

medarbejderen har en reel grund til flere multimedier af samme slags74.  

                                                
74 Multimediebeskatning, pjece fra SKAT, side 10 
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Om der er en reel grund til at få stillet flere af samme multimedier til rådighed, f.eks. to eller flere 

telefoner, internetopkoblinger eller computere, skal afgøres ud fra en konkret vurdering. Har 

medarbejderen to boliger og arbejdsgiveren har behov for at kunne komme i kontakt med 

medarbejderen uden for normal arbejdstid, vil det anses som en reel begrundelse, at der installeres 

fastnet telefon i de to boliger.  

 

En anden reel grund kunne være, hvis en medarbejder får stillet to mobiltelefoner til rådighed. En 

arbejdstelefon, der kun anvendes erhvervsmæssigt, hvor arbejdsgiver og kunder altid kan kontakte 

medarbejderen på, samt en udelukkende til privat anvendelse, evt. via en bruttotrækordning.   

 

Har en medarbejder derimod flere multimedier til rådighed, men der ikke er en reel begrundelser 

herfor, vil multimedierne i dette tilfælde anses for stillet til rådighed for medarbejderens husstand. 

Dette vil medføre en beskatning af multimediernes markedsværdi hos medarbejderen.75  

 

5.6 Indberetnings- og kontrolforpligtelse 

Den nye multimedieskat har medført, at arbejdsgivere bliver pålagt at føre kontrol med, om 

multimedier stille til rådighed for arbejdet, tages med hjem af medarbejderne for privat anvendelse, 

og medarbejderne dermed skal beskattes.  

Den fornødne kontrol indebære, at arbejdsgivere skal kunne dokumentere den udførte kontrol 

omkring, at aftaler om, at multimedier ikke er til privat rådighed, faktisk overholdes af den enkelte 

medarbejder. Dette kan arbejdsgiveren gøre ved at udføre følgende76: 

� Udarbejde en oversigter over hvilke bærbare multimedier de enkelte medarbejdere har til 

rådighed på arbejdspladsen, og om der er privat rådighed over disse multimedier. 

� Beskrive virksomhedens multimediepolitik i forhold til personalet, herunder hvordan 

multimediepolitikken håndteres og kontrolleres i praksis.  

� Gennemføre stikprøvekontroller om medarbejderne overholder de indgåede aftaler 

omkring multimedierne. Stikprøverne dokumenteres med angivelse af resultatet af 

kontrollen samt dato for udførelsen.  

 

                                                
75 Se yderligere afsnit 5.4 Beskatning. 
76 Den juridisk vejledning 2011-2, afsnit C.A.5.2.3.3, SKAT  
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Har medarbejderne arbejdsmobiltelefoner der kun må anvendes erhvervsmæssigt, er der yderligere 

kontrolforpligtelser arbejdsgiveren skal opfylde:77 

� Arbejdsgiveren skal foretage en overordnet gennemgang af telefonregningerne, hver 

gang de modtages, for unaturligt forbrug, påse om regningen overstiger den 

beløbsgrænse, der er normal for erhvervsmæssigt brug, samt om der forekommer store 

udsving eller om der er sket betalinger eller donationer fra telefonen. 

� Yderligere skal arbejdsgiverne foretage et passende antal stikprøver af opkaldslisterne, 

baseret på den overordnede gennemgang. Konstatere arbejdsgiveren ingen fejl i 

stikprøverne, vil kontrolkravet normalt være opfyldt.  

� De gennemgåede lister anføres med dato og underskrift for hvornår og hvem der har 

gennemgået listerne. 

� Udarbejdelse af tro og love erklæring.  

Giver gennemgangen af opkaldslisterne mistanke om privat brug, skal arbejdsgiveren kontrollere 

dette nærmere. Dog forhindrer persondataloven, at arbejdsgiveren via et teleselskab automatisk kan 

få registreret, hvilke telefonnumre der ringes til fra arbejdsgiverens telefoner. Arbejdsgiveren kan 

derimod modtage en liste fra teleselskabet af de udgående opkald fra telefonerne, hvor kun de første 

6 cifre i de 8-cifrede telefonnumre fremgår. Har arbejdsgiveren stadig mistanke om private opkald 

og de 6 cifre i de udgående opkald ikke er nok til at afgøre, om der er tale om et erhvervsmæssigt 

opkald, må arbejdsgiveren på anden måde få klarlagt, om der er tale om erhvervsmæssige opkald 

evt. i samarbejde med medarbejderen. 

Har medarbejderne derimod computere med særlig programmel til rådighed for hjemlån, skal 

arbejdsgiveren overholde yderligere følgende to kontrolforpligtelser:78 

� Det er ikke meningen hver gang computeren lånes med hjem, at arbejdsgiveren skal 

godkende hjemlånet og sikre sig, at computeren kommer retur. Arbejdsgiver skal dog 

sikre sig, at computerne ikke imod det aftalte er til rådighed for privat brug. For at 

dokumentere kontrollen, kan arbejdsgiveren udarbejde en hjemlånsbog for hver 

computer, der er til rådighed for hjemlån. I bogen anføres hvilken medarbejder der har 

lånt computeren, dato for udlån og aflevering samt formålet med hjemlånet. 

� Dato for gennemførte stikprøvekontroller med angivelse af resultatet af kontrollen. 

                                                
77 Den juridisk vejledning 2011-2, afsnit C.A.5.2.3.3, SKAT 
78 Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit C.A.5.2.3.3, SKAT 
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Arbejdsgiveren har ud over kontrolforpligtelsen en indeholdelses- og indberetningsforpligtelse over 

for SKAT. 

Multimedier der er stillet til rådighed af arbejdsgiveren for medarbejderens privat anvendelse, er A-

indkomst. Arbejdsgiveren har pligt til at indeholde samt indberette A-skat og AM-bidrag af den 

skattepligtige værdi på kr. 3.000 årligt (2011-niveau).79   

Opdager arbejdsgiveren, at en medarbejder imod det aftalte tager computeren med hjem, skal 

arbejdsgiveren ligeledes indberette til SKAT, at medarbejderen er omfattet af 

multimediebeskatningen og indeholde A-skat og AM-bidrag i lønnen af den skattepligtige værdi.  

Dette gælder også for en mobiltelefon, som arbejdsgiveren har aftalt med sin medarbejder skal 

hentes på arbejdspladsen ved arbejdsdagens begyndelse og afleveres ved arbejdsdagens afslutning, 

men hvor arbejdsgiveren opdager, at medarbejderen tager mobiltelefonen med hjem. Det samme er 

gældende, hvis arbejdsgiveren opdager, at en computer til hjemlån imod det aftalte ofte befinder sig 

på en medarbejders bopæl.  

Får en medarbejder stillet flere multimedier til rådighed af flere arbejdsgivere, skal begge 

arbejdsgivere indeholde A-skat og AM-bidrag af multimedierne, samt indberette dette til SKAT. I 

forbindelse med årsopgørelsen sikrer SKAT, at medarbejderen kun bliver multimediebeskattet én 

gang.80 

Det samme er gældende ved ægtefæller. Arbejdsgiveren indberetter og indeholder det fulde beløb 

(kr. 3.000 i 2011) uanset om medarbejderen er berettiget til ægtefællerabat. SKAT vil herefter, 

ligeledes i forbindelse med medarbejderens årsopgørelse sikre, at medarbejderen opnår den 

berettigede nedsættelse på 25 pct. 

Eftersom det er arbejdsgiverens opgave at indeholde skat, skal denne også være sikker på, at der 

beskattes på det rigtige grundlag. Det er derfor, som ovenfor nævnt, arbejdsgiverens opgave at føre 

kontrol med, at telefoner samt computer stillet til rådighed for arbejdet ikke benyttes privat, og der 

ikke indeholdes multimedieskat. Det kan imidlertid være et større administrativt arbejde og man har 

derfor forsøgt at undgå dette i SKM2009.685.SR. Spørger ønsker svar på, hvorvidt man behøver 

indgå en tro og love erklæring med medarbejderne, samt om det er nødvendigt at kontrollere de 

foretagne telefonopkald, hvis mobiltelefonen er spærret for private opkald.  

                                                
79 Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit C.A.5.2.3.2 A-skat og AM-bidrag, SKAT 
80 Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.2.3.2 A-skat og AM-bidrag, SKAT 
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Ved spærring er der tale om, at teleudbyderen låser telefonen til kun at kunne foretage udgående 

opkald arbejdsgiverens interne nummer samt eventuelt til samarbejdspartnere som entreprenører.  

Skatterådet tager her udgangspunkt i de ovenfor anførte regler om, at medarbejdere bliver 

skattepligtige af multimedier, der er stillet til rådighed for privat anvendelse, samt at dette kan 

afkræftes, såfremt de fire ovennævnte betingelse er opfyldt. Spørgeren ønsker ikke at opfylde disse 

betingelser og spørgsmålet er derfor, hvorvidt man har afkræftet formodningen om, at 

mobiltelefonerne er stille til rådighed for privat anvendelse, ved at spærre for ikke erhvervsmæssige 

udgående opkald. Ved at spørger afskærer medarbejderne for at foretage private opkald fra 

mobiltelefonerne, vil formodningen om privat benyttelse være afkræftet, og medarbejderne skal 

derfor ikke multimediebeskattes, samtidig behøver arbejdsgiveren ikke fører yderligere kontrol. 

 

5.7 Scenarie, frie multimedier vs. egen betaling 

Medarbejdere der får stillet multimedier som fri telefon, computer og internetopkobling til rådighed 

for privat brug, er som tidligere nævnt omfattet af multimediebeskatning.   

 

Set fra medarbejderens side, skal der være en skattefordel ved at få stillet frie multimedier til 

rådighed frem for at betale dette af beskattede midler.  

 

En skattemæssig fordel for medarbejderen er, at medarbejderen alene skal beskattes af et fast beløb 

på kr. 3.000 (2011-niveau), uanset antallet af multimedier, der stilles til rådighed. Dette giver 

medarbejderen mulighed for at optimere beskatningen. Optimeringen kan f.eks. ske ved forhandling 

om, at få stillet flere multimedier til rådighed frem for en øget bruttoløn ved den årlige 

lønforhandling, da beskatningen er den samme.  

 

Beskatningen af multimedier kan ske ved anvendelse af bruttotrækordningen, hvor medarbejderen 

går ned i bruttoløn mod at få stillet multimedier til rådighed. Herved opnås en mere gunstig 

beskatning i forhold til medarbejderen skal betale multimedierne af beskattede midler. 

 

Nedenfor er der i et beregningseksempel vist forskellen i beskatningen og rådighedsbeløbet, hvis 

medarbejderen ikke får stillet multimedier til rådighed mod medarbejderen får stillet for 

henholdsvis kr. 3.000, kr. 5.000 eller kr. 10.000 multimedier til rådighed.  
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Ingen Multimedier Multimedier Multimedier
multimedier Kr. 3.000 Kr. 5.000 Kr. 10.000

Løn 435.000         435.000         435.000         435.000         
Lønreduktion (bruttotræk) (3.000)            (5.000)            (10.000)          
Løn efter bruttotræk 435.000 432.000 430.000 425.000

Skattemæssig værdi af godet 0 3.000 3.000 3.000

AM-indkomst 435.000 435.000 433.000 428.000
AM-bidrag (8%) -34.800 -34.800 -34.640 -34.240 
A-skat (48%) -192.096 -192.096 -191.213 -189.005 

Udbetalt efter skat 208.104 208.104 207.147 204.755

Løn reduktion 3.000 5.000 10.000
Skat finansierer ca. 56% 1.680 2.800 5.600
Medarbejderen betaler i skat 1.320 2.200 4.400
+ skatten af multimediets værdi (ca. 56%) 1.680 1.680 1.680
Medarbejderen betaler 3.000 3.880 6.080

Fald i rådighedsbeløb - skat af multimedie
over kr. 3.000 0 957 3.349

Rådighedsbeløb hvis multimedierne skulle 
anskaffes med beskattede midler 205.104         203.104         198.104         

 
Figur 5.2: Forskel i rådighedsbeløb ved multimediebeskatning med multimedier til rådighed.  

 

I ovenstående beregninger finansieres multimedierne via bruttotrækordning.  

 

Det ses i beregningerne, at medarbejderen ved at få stillet multimedier til rådighed for kr. 3.000, 

ikke går ned i rådighedsbeløb. Dette skyldes at den skattemæssige værdi for multimedier udgør kr. 

3.000. Får medarbejderen derimod stillet multimedier for kr. 5.000 til rådighed, falder 

rådighedsbeløbet med kr. 957 og ved multimedier for kr. 10.000, falder rådighedsbeløbet med kr. 

3.349. Faldet i rådighedsbeløbet svare til skatten af det beløb multimedierne overstiger kr. 3.000.  
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Skulle medarbejderen således afholde udgiften til multimedierne af beskattede midler, ville 

rådighedsbeløbet falde med henholdsvis kr. 3.000 (multimedier til kr. 3.000), 4.043 (multimedier til 

kr. 5.000) og kr. 6.651 (multimedier til kr. 10.000).  

 

Yderligere ses det i beregningerne, at medarbejderen blot betaler kr. 3.880 for multimedierne til en 

værdi af kr. 5.000, der ville være prisen, hvis medarbejderen skulle afholde udgiften privat, for ikke 

at blive underlagt multimediebeskatning. Medarbejderen får derfor en besparelse på 22 %, ved at få 

multimedierne som en bruttoordning frem for at afholde udgiften selv. Grunden til denne lavere 

betaling er, at skatten finansierer den resterende del.   

Det samme ses ved multimedier stillet til rådighed til en værdi af kr. 10.000, hvor medarbejderen 

blot betaler kr. 6.080, hvilket giver medarbejderen en besparelse på 39 %.   

 

Det fremgår således, at jo flere multimedier eller jo højere værdien af multimedierne er, desto mere 

spare medarbejderen ved at få disse som bruttoordning. Det er dog ikke muligt for medarbejderen, 

at spare mere end 56 % - skatteværdien af multimedierne. 

 

Bemærk endvidere, at medarbejderen alene skal betale kr. 880 for yderligere kr. 2.000 – fra kr. 

3.000 til kr. 5.000, der aftales i bruttolønsreduktion mod at få yderligere multimedier stillet til 

rådighed, hvilket svare til en besparelse på 56 % - skatten af multimediet.  

 

5.8 Delkonklusion 

Multimediebeskatningen, der erstatter de tidligere regler om fri telefon mv. i LL § 16, trådte i kraft 

fra indkomståret 2010 og omfatter arbejdsgiverbetalt telefon, computer og internetopkobling, der 

stilles til rådighed for medarbejderes private brug. Multimedieskatten reguleres efter PSL § 20. 

 

Indførelsen af multimediebeskatningen har medført, at medarbejdere skal beskattes af et årligt 

grundbeløb på kr. 3.000 (2011-niveau) pr. person, uanset hvor mange multimedier medarbejderen 

får stillet til rådighed. Samtidig har indførelsen af multimediebeskatningen medført, at det ikke 

længere er muligt at modregne private udgifter til et tilsvarende multimedie i beskatningsgrundlaget 

eller nedsætte dette med egenbetaling.  
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Ægtefæller der er samboende ved årets udløb, og hvor begge bliver multimediebeskattet, kan få 

reduceret den skattepligtige værdi med 25 pct., hvis den skattepligtige værdi at multimedierne 

minimum udgør kr. 4.000. For ægtefæller der multimediebeskattes for hele året, bliver det 

skattepligtige beløb således reduceret fra 3.000 kr. til 2.250 kr. 

 

Multimedieskatten er en rådighedsbeskatning, hvorfor det ikke er afgørende for, at medarbejderen 

er omfattet af beskatningen, at medarbejderen rent faktisk benytter multimediet privat, men om 

medarbejderen har muligheden for det. Tager medarbejderen blot multimediet med hjem én gang, er 

der en formodning om privat anvendelse, hvilket er svært for medarbejderen at afkræfte, og dermed 

undgå beskatning.  

 

Anvender medarbejderen udelukkende multimedierne erhvervsmæssigt, er det muligt for 

medarbejderen at undgå beskatning. Dette kræver, at arbejdsgiveren fører kontrol med anvendelsen 

samt dokumenterer dette. Kontrolforpligtelsen medføre, at arbejdsgiveren skal sikre sig, at 

medarbejderne ikke anvender multimedier stiller til rådighed for arbejdet privat. Ud over 

kontrolforpligtelsen, skal arbejdsgiveren indberette og indeholde A-skat og AM-bidrag. 

 

Ønsker arbejdsgiveren ikke at udføre kontrollen, medføre dette, at medarbejderen alligevel skal 

beskattes af multimedierne, der er stillet til rådighed for arbejdet, selvom de reelt ikke anvendes 

privat.  

 

Multimediebeskatningen hos medarbejderne kan med fordel aftales med arbejdsgiveren, at 

finansieres som en bruttoordning. Får medarbejderen multimedier stillet til rådighed for privat brug 

til en værdi af kr. 3.000, vil dette ikke påvirke rådighedsbeløbet, da multimedieskatten netop er kr. 

3.000. Har medarbejderen multimedier til rådighed til en værdi der er højere end kr. 3.000, vil 

rådighedsbeløbet kun blive reduceret med skatten – 56 % ved topskat – af forskellen fra kr. 3.000 til 

værdien. Det er derfor en fordel for medarbejderen, at få flest mulig multimedier ind under 

multimediebeskatningen, da beskatningen er den samme. Derfor er det en fordel for medarbejderen, 

at forhandle sig til flere multimedier ved løn samtalerne frem for øget bruttoløn, hvis multimedierne 

alligevel skulle anskaffes for beskattede midler.  
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Kapitel 6: Afslutning 

6.1 Konklusion 

Formålet med denne kandidatafhandling er, at belyse hvilke muligheder der er for at modtage 

personalegoder, hvilke fordele og ulemper der er for medarbejderen og arbejdsgiveren, ved at 

modtage og give personalegoder, hvordan de beskattes samt om personalegoder er at foretrække 

frem for løn udbetalt i kontanter.  

 

Er de modtagende personalegoder stillet til rådighed i forbindelse med arbejdet og ikke 

karakteriseret af privat interesse, kan medarbejderen modtage goderne skattefrit, hvis de ikke 

overstiger bagatelgrænsen på kr. 5.500 (2011-niveau).  

Mindre personalegoder af privat karakter, er fra indkomståret 2011 blevet mulige for medarbejderen 

at modtage skattefrit af arbejdsgiveren, hvis beløbsgrænsen på kr. 1.000 overholdes.   

Personalegoder kan endvidere modtages som en bruttotrækordning, hvor medarbejderen går ned i 

løn mod at få stillet et eller flere goder til rådighed, for derefter at blive beskattet af værdien af 

godet/goderne.    

 

En fordel for medarbejderen at modtage personalegoder som bruttoordning er, hvis den 

skattemæssige værdi af godet er mindre end lønnedgangen eller helt er skattefrit, da SKAT hermed 

vil finansiere en del af udgiften.  For arbejdsgiveren er fordelene, at der sædvanligvis ikke sker en 

forøgelse af omkostningerne, da lønnedgangen som regel svare til arbejdsgiverens omkostning ved 

godet, samt at arbejdsgiveren har mulighed for at kombinere personalegoder der er en 

nødvendighed for arbejdet med en bruttotrækordning.  

 

Grundlaget for beskatning af personalegoderne er SL § 4, der angiver, at den skattepligtiges 

samlede årsindtægt bestående af penge eller formuegoder af pengeværdi, indregnes i den 

skattepligtige indkomst. LL § 16, stk. 1 angiver ligeledes, at alle goder af pengeværdi eller sparet 

privatforbrug skal medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. Endvidere angiver LL § 

16, stk. 3, at goderne skal værdiansættes til markedsværdi, medmindre andet følger af andre 

bestemmelser.  
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Resultatet af undersøgelsen foretaget i afhandlingen, om fri bil i stedet for løn i kontanter, viser ud 

fra begge beregninger, at det er mest fordelagtigt for medarbejderen at blive beskattet af fri bil uden 

bruttotræk. Bliver den fri bil finansieret ved en bruttotrækordning, vil det i begge beregninger være 

mere optimalt for medarbejderen, at køre i egen bil og modtage kørselsgodtgørelse.  

 

Det kan ikke besvares entydigt, om fri bil er at foretrække frem for løn i kontanter, da det afhænger 

af flere faktorer. Ud fra beregningerne samt tommelfingerregelen, kan det dog konkluderes, at det 

ofte er en fordel at blive beskattet af fri bil ved dyre biler med store driftsomkostninger, stort 

værditab samt et stort privat kørselsbehov.  

 

Ved modtagelse af multimedier i stedet for løn i kontanter, viser beregningerne, at det er mest 

fordelagtigt for medarbejderen, at få multimedier til en højere værdi end kr. 3.000 stillet til 

rådighed, da det er denne værdi medarbejderen vil blive beskattet af (2011-niveau). Det fremgår 

endvidere, at jo flere multimedier eller jo højere værdien af multimedierne er, desto mere spare 

medarbejderen ved at få disse som bruttoordning.  Det gælder derfor for medarbejderen, at få flest 

mulig multimedier ind under multimediebeskatningen, da beskatningen er den samme. Samtidig er 

det en fordel for medarbejderen, at forhandle sig til flere multimedier ved løn samtalerne frem for 

øget bruttoløn, hvis multimedierne alligevel skulle anskaffes for beskattede midler.  

 

Alt i alt kan det konkluderes, at modtagelse af personalegoder der er lavere beskattede eller 

skattefrie, er at foretrække frem for en løn udbetalt i kontanter. 
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6.2 Perspektivering 

I forbindelse med udarbejdelsen af kandidatafhandlingen, er en ny lov trådt i kraft - lov nr. 554 af 1. 

juni 2011, ændring af reglerne for beskatning af personalegoder, med ikrafttrædelse fra 

indkomståret 2011. 

 

Regeringen og Socialdemokraterne er med vedtagelse af L 196 blevet enige om, at skattefritage 

gaver til medarbejdere til en værdi op til kr. 1.000 årligt. Formålet med indførelsen af den skattefri 

bagatelgrænse på kr. 1.000 er, at give virksomhederne mulighed for at give deres medarbejdere 

påskønnelser i form af mindre personalegoder eller gaver, uden at det udløser skattepligt for 

medarbejderne. 

 

Samtidig bliver arbejdsgiverens indberetningspligt afskaffet i relation til den skattefrie 

bagatelgrænse. Det vil sige, at arbejdsgiveren fremover ikke har indberetningspligt for sådanne 

mindre personalegoder og gaver – heller ikke selvom den samlede skattefrie beløbsgrænse 

overskrides.  

 

Dette betyder, at medarbejderen fremover selv skal holde styr på, om den samlede værdi af goder 

fra en eller flere arbejdsgivere overstiger kr. 1.000 årligt. Overstiger værdien af goderne den 

skattefri grænse, skal medarbejderen selvangive værdien.  

 

Medarbejdere vil ikke holde øje med om værdien af fødselsdagsvinen, påskeægget, en tur i teateret, 

præmie ved firmaets idrætsdag, årskortet til tivoli, deltagergebyret til DHL-stafet mv. vil overstige 

bagatelgrænsen.     

 

Det antages derfor, at medarbejdere formentlig vil undlade at indberette de modtagne goder, for at 

undgå skatten. Samtidig har arbejdsgiveren ikke pligt til at oplyse værdien af de tildelte goder, 

hvilket også kan være med til medarbejdere ikke får selvangivet værdien.  

 

Tidligere ved fri telefon, da medarbejdere selv skulle indberette værdien, var det ikke mange 

selvangivelser, der blev indberettet med kr. 3.000. Alle medarbejdere havde kr. 3.000 eller mere i 

udgifter til telefon privat ved siden af, der kunne fratrækkes i de kr. 3.000 i fri telefon, hvorfor der 

ikke skulle indberettes fri telefon. Kontrollen fra SKATS side var ikke noget man så noget til. 

Derfor antages det også, at medarbejdere vil undlade at indberette de modtagne goder, hvis de  

overstiger kr. 1.000. 
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Bilag 1 - Fordele og ulemper ved fri bil vs. egen bil 

 

 
 

Fri bil Egen bil 
Fordele Ulemper Fordele Ulemper 

Mulighed for at få 
en større og dyre 
bil end man har råd 
til privat. 

Beskatning af fri 
bil. Desto større 
og dyrere bil, 
desto større 
beskatning. 

Beskatning af fri 
bil undgås. 

Udfyldelse af bilag 
til beregning af 
kørselsgodtgørelse. 

Privat kørsel er 
gratis - dog 
forekommer 
beskatningen. 
Køres der derfor 
mange kilometer 
privat, er dette ofte 
en fordel. 

  Begrænset privat 
kørsel i forhold til 
erhvervsmæssig 
kørsel og dermed 
modtagelse af 
kørselsgodtgørelse, 
kan være en god 
forretning for 
medarbejderen. 

Ofte stort værditab 
i forbindelse med 
slid og ælde. 
Medarbejderen får 
dette tab. 

Slipper for de 
årlige 
driftsomkostninger, 
hvilke kan være en 
dyr fornøjelse. 

  Medarbejderen har 
100 % indflydelse 
på hviken bil der 
erhverves. 

De årlige 
driftsudgifter til 
vedligeholdelse, 
forsikring 
reparation m.m. 
skal 
medarbejderen 
selv afholde. 
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Bilag 2 – Beregning af fri bil vs. egen bil i tilgængelige programmer 

 
PWC 
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KPMG 
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Bilag 3 – Manuel beregning af fri bil vs. modtagelse af kørselsgodtgørelse – ny bil 

 
 
    Beregning 1   Beregning 2   Beregningsmetode 

         

   Med bruttotrækordning  Uden bruttotrækordning    

Egen bil:        
         

Årlige udgifter før skat:        
         

Værditab:                           90.428                             90.428     

Benzin:                           37.031                             37.031     

Forsikring:                           18.930                             18.930     

Vægtafgift:                             3.500                               3.500     

Reparation og vedligeholdelse:                           15.000                             15.000     

Renteudgifter:                           46.721                             46.721     
         

Samlede årlige udgifter før skat                         211.610                           211.610     
         

- Fradrag for renteudgifter:                         (15.418)                          (15.418)    

- Befordringsfradrag:                           (6.679)                            (6.679)  =(((70-24)*2,00)*220)*0,33 

- Kørselsgodtgørelse:        

Kørsel under 20.000 km                         (73.400)                          (73.400)  =20.000*3,67 

Kørsel over 20.000 km                         (10.000)                          (10.000)  =5.000*2,00 
         

Kørselsgodtgørelse i alt                         (83.400)                          (83.400)    
         

Samlede årlige udgifter efter skat                         106.113                           106.113     

         

Fri bil:        
         

Skattemæssig værdi af fri bil:        

Op til kr. 300.000                           75.000                             75.000   =300.000*0,25 

Over kr. 300.000                           60.570                             60.570   =302.850*0,20 
         

Skattemæssig værdi af fri bil i alt                         135.570                           135.570     

- Bruttotræk svarende til bilens bruttoomk.                         128.210                                     -     =211.610 - 83.400 
         

Indkomst ændring                             7.360                           135.570     
         

Skatteværdi af indkomstændring                             4.122                             75.919   =7.360*0,56 / 135.570*0,56 

Lønnedgang for medarbejderen                         128.210                                     -       
         

Samlede årlige udgifter efter skat                         132.332                             75.919     

         

Besparelse ved egen bil frem for fri bil                           26.219                           (30.194)    
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Bilag 4 – Ny bil 

 

  

 
Grønejerafgift: kr. 3.500 
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Bilag 5 – Forudsætninger for beregning – ny bil 

 
 
        Beregningsmetode 

Samlet antal årlig kørte kilometer:  km. 
           

40.000    

Heraf privat kørsel:  km. 
           

15.000    

Heraf erhvervsmæssig kørsel:  km. 
           

25.000    

Bilens anskaffelsessum inkl. levering:  kr. 
         

602.850    

Anslået årlig værditab (15 %):  kr. 
           

90.428  = 602.850*0,15 
Brændstof:    Benzin    

Literpris på benzin  kr. 
             

11,85    

Km. Pr. liter:  km. 
             

12,80    

Årlige omkostninger til brændstof:  kr. 
           

37.031  = (30.000*11,85)/12,8 

Årlig forsikringspræmie (beregnet på alka.dk) se bilag 6  kr. 
           

18.930    

Årlig grøn ejer afgift (fastsat ud fra bil annoncen)  kr. 
             

3.500    

Anslået årlig udgift til reparation og vedligeholdelse  kr. 
           

15.000    
Statens satser for kørselsgodtgørelse:      

Under 20.000 km.  kr. 
               

3,67    

Over 20.000 km.  kr. 
               

2,00    

Befordringsfradrag mellem 0-24 km.  kr. 
                   

-     

Befordringsfradrag mellem 25-100 km.  kr. 
               

2,00    

Befordringsfradrag over 100 km.  kr. 
               

1,00    

Afstand mellem hjem og arbejde:  km. 
                  

35    

Årlig antal arbejdsdage:   
                

220    

Billån, 100 %:  kr. 
         

602.850    

Renteudgift på billån (7,75 % p.a.):  kr. 
           

46.721  = 602.850*0,0775 

Fradrag for renteudgifter (33 %):  kr. 
           

15.418  = 46.721*0,33 

Skattemæssig værdi af befordring:  % 
                  

33    

Skatteprocent   % 
                  

56    



Bilag 6            september 2011 
 

   
CBS - Kandidatafhandling, Cand.merc.aud., juridisk institut side 91  

Bilag 6 – Beregning af forsikring – ny bil 
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Bilag 7 – Manuel beregning af fri bil vs. modtagelse af kørselsgodtgørelse – brugt bil 

 

 
    Beregning 1   Beregning 2   Beregningsmetode 
         

   Med bruttotrækordning  Uden bruttotrækordning    

Egen bil:        
         
Årligeudgifter før skat:        
         

Værditab:                           54.428                             54.428     
Benzin:                           45.143                             45.143     

Forsikring:                           18.930                             18.930     

Vægtafgift:                             5.000                               5.000     

Reparation og vedligeholdelse:                           25.000                             25.000     
Renteudgifter:                           28.121                             28.121     
         

Samlede årlige udgifter før skat                         176.622                           176.622     

         

- Fradrag for renteudgifter:                           (9.280)                            (9.280)    
- Befordringsfradrag:                           (6.679)                            (6.679)  =(((70-24)*2,00)*220)*0,33 

- Kørselsgodtgørelse:        

Køresl under 20.000 km                         (73.400)                          (73.400)  =20.000*3,67 

Kørsel over 20.000 km                         (10.000)                          (10.000)  =5.000*2,00 
         

Kørselgodtgørelse i alt                         (83.400)                          (83.400)    
         

Samlede årligeudgifter efter skat                           77.263                             77.263     

         

Fri bil:        
         

Skattemæssig værdi af fri bil:        

Op til kr. 300.000                           75.000                             75.000   =300.000*0,25 
Over kr. 300.000                           12.570                             12.570   =62.850*0,20 
         

Skattemæssig værdi af fri bil i alt                           87.570                             87.570     

- Bruttotræk svarende til bilens bruttoomk.                           93.222                                    -     =176.622 - 83.400 
         
Indkomst ændring                           (5.652)                            87.570     

         

Skatteværdi af indkomstændring                           (3.165)                            75.919   =7.360*0,56 / 135.570*0,56 

Lønnedgang for medarbejderen                           93.222                                    -       
         

Samlede årlige udgifter efter skat                           90.057                             75.919     

         

Besparelse ved egen bil frem for fri bil                           12.794                             (1.344)    
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Bilag 8 – Brugt bil 

 

 

Grønejerafgift: kr. 5.000 
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Bilag 9 – Forudsætninger for beregning – brugt bil 

 

        Beregningsmetode 

Samlet antal årlig kørte kilometer:  km. 
           

40.000    

Heraf privat kørsel:  km. 
           

15.000    

Heraf erhvervsmæssig kørsel:  km. 
           

25.000    

Bilens anskaffelsessum inkl. levering:  kr. 
         

362.850    

Anslået årlig værditab (15%):  kr. 
           

54.428  = 602.850*0,15 
Brændstof:    Benzin    

Literpris på benzin  kr. 
             

11,85    

Km. Pr. liter:  km. 
             

10,50    

Årlige omkostninger til brændstof:  kr. 
           

45.143  = (30.000*11,85)/12,8 
Årlige forsikringspræmie (beregnet på alka.dk) se bilag 
x  kr. 

           
18.930    

Årlig grønejerafgift (fastsat ud fra bil annoncen)  kr. 
             

5.000    

Anslået årlig udgift til reparation og vedligeholdelse  kr. 
           

25.000    
Statens satser for kørselgodtgørelse:      

Under 20.000 km.  kr. 
               

3,67    

Over 20.000 km.  kr. 
               

2,00    

Befordringsfradrag mellem 0-24 km.  kr. 
                   

-     

Befordringsfradrag mellem 25-100 km.  kr. 
               

2,00    

Befordringsfradrag over 100 km.  kr. 
               

1,00    

Afstand mellem hjem og arbejde:  km. 
                  

35    

Årlig antal arbejdsdage:   
                

220    

Billån, 100% :  kr. 
         

362.850    

Renteudgift på billån (7,75% p.a.):  kr. 
           

28.121  = 362.850*0,0775 
Fradrag for renteudgifter (33%):  kr.         9.280  = 28.121*0,33 

Skattemæssig værdi af befordring:  % 
                  

33    

Skatteprocent   % 
                  

56    
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Bilag 10 – Beregning af forsikring – brugt bil 
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Bilag 11 – Fri bil vs. kørselsgodtgørelse  
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Firma bil / egen bil, Deloitte, Skat 2009. 
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Bilag 12 – Tro og love erklæring  

 
 
 
 
 

 
Pjece – Multimediebeskatning, SKAT 


