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DEL I - Introduktion 
1. Overblik (Mads og Rasmus) 

1.1 Forord (Mads) 
Afhandlingens formål er at gennemgå og analysere beskatningsreglerne samt vilkår ved 

personalegoder for ansatte i traditionelle ansættelsesforhold.  

Afhandlingen består af seks hoveddele, hvor første del er et afsnit om anvendt videnskabsteori og 

såvel om centrale perspektiver ved personalegoder. I anden del gennemgås hovedbestemmelserne 

for beskatning af personalegoder og undtagelserne herunder reglerne for skattefrihed. I 

afhandlingens tredje del gennemgås muligheden for lønomlægning. Fjerde del er et afsnit om 

beskatningsregler for fri telefon og dataforbindelse samt undtagelseskravene herfor. I femte del 

gennemgås de komplekse regler ved beskatning af fri bil og forskellige regneeksempler herpå. 

Projektets afsluttende del er en afrunding og sammenfattet konklusion på vore undersøgelse. 

Vi har ved udarbejdelsen lagt vægt på at bevare et kritisk perspektiv ved at debattere hvilket empirisk 

grundlag der er for vore vidensproduktion og formidling. Da afhandlingen indeholder en stor mængde 

af referencer til forskellig litteratur, lovgivning og artikler, anbefales det at læseren ikke tager sig så 

af meget fodnoterne i første omgang. Det centrale står i opgaven.  Henvisningerne er først og 

fremmest til dem som ønsker at undersøge det bagvedliggende materiale og fordybe sig yderligere, 

men bruges også som belæg for vores konklusioner. 

Det er hensigten, at afhandlingens forskellige dele både kan læses uafhængigt af hinanden og i 

sammenhæng - afhængigt af behov. 

1.2 Indledning (Rasmus) 

Hvad er et personalegode? Det kan for den almene medarbejder der ikke har en faglig indsigt i 

skattemæssige regler, typisk være svært at fastsætte hvad et personalegode egentlig er, herunder 

egentlig mere præcist, hvornår det at modtage noget fra en arbejdsgiver er et skattepligtigt 

personalegode. Et personalegode kan betegnes som en ikke kontant økonomisk fordel, som er ydet 

af arbejdsgiveren, hvilket både kan ydes mod en nedgang i medarbejderens løn men også som et 

tillæg i medarbejderens løn. Konsekvensen ved ikke at efterleve reglerne kan forudsætte unødvendig 

beskatning for medarbejderen. 

Men hvis medarbejderen alligevel bliver beskattet af personalegodet, hvorfor så overhovedet vælge 

at modtage et personalegode? Trods beskatningen kan det i visse tilfælde rent skattemæssigt 

alligevel anses, som en fordel for medarbejderen. Personalegoder er som oftest sparet privatforbrug. 

Desuden findes der både skattepligtige, men også skattefrie personalegoder. Som beskrevet ovenfor 

er det i denne sammenhæng, dog vigtigt at medarbejderen er opmærksom og bekendt med 

lovgivningen for dermed at kunne identificere fordele og ulemper samt risikoen for en forhøjet 

skattebetaling. 

Virksomheder tilbyder ofte deres medarbejdere personalegoder, som en del af en fleksibel lønpakke. 

Personalegoder kan være med til at skabe en mere attraktiv arbejdsplads, og dermed tiltrække, 

fastholde og motivere dens arbejdstagere. Netop disse parametre er vigtige for virksomhederne i en 

tid med vækst, hvor virksomhederne har høj aktivitet og derfor netop prøver at undgå mangel på 
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arbejdskraft1. I tilfælde af at virksomhederne, blandt andet ved at benytte personalegoder, kan 

fastholde og tiltrække medarbejdere, er de alt andet lige bedre stillet til at forlænge væksten og 

forblive konkurrencedygtige. 

For en del medarbejdere kan personalegoder, der ligeledes benyttes i privathenseende, være 

nødvendigt for at udføre dennes arbejde. Et sådant tilfælde, vil som oftest øge arbejdsgiverens 

interesse, for at indføre netop disse personalegoder i den enkelte medarbejders lønpakke, hvilket 

skyldes at det, i lighed med ovenstående er med til at fastholde og tiltrække medarbejdere. 

Bruttolønsordninger er en måde, hvorpå du kan modtage et personalegode. Når bruttolønsordningen 

benyttes giver det en besparelse til medarbejderen, hvis skatten af personalegodet er mindre end 

skatten af medarbejderens alternative kontante løn. Fordelen for medarbejderen er at nedgangen i 

lønnen, giver en lavere skattepligtig indkomst, derudover undgår medarbejderen at skulle 

administrerer betalingen af godet, med beskattede midler. Hvilket udelukkende ikke betyder andet 

end øget administration for virksomheden, forudsat at bruttolønsnedgangen er lig med 

virksomhedens omkostning til godet. 

2. Videnskabsteori (Mads) 

2.1 Fortolkningsbidrag og casebeskrivelse 
Selve den lovmæssige definition af en skattepligtig indtægt er efter omstændighederne relativt enkelt 

om end fastlæggelse, værdiansættelse og beskatning af personalegoder kan være langt mere 

udfordrende. Hovedbestemmelserne i statsskattelovens §4 (herefter benævnt ”SL”) beretter at alle 

indtægter er skattepligtige, heraf både værdien bestående i kontante penge eller formuegoder af 

pengeværdi. Dette skal fortolkes som en direkte tilkendegivelse af, at indkomstens form er uden reel 

betydning.  Det vil principielt sige at traditionelle arbejdsvederlag som kontante lønninger sidestilles 

med formuegoder af pengeværdi. 

Ligningslovens §16 (herefter benævnt ”LL”) stk. 1 fremhæver desuden at vederlag som form af 

pengeværdi, sparet privatforbrug samt privatforbrug af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af 

arbejdsgivers formuegoder er skattepligtig indkomst. Det er derfor fastslået jf. SL §4, at hovedreglen 

er at alle personalegoder også skal tillægges den skattepligtige indkomst. Der er dog visse undtagelser 

for at undlade beskatning af nogle personalegoder. Eksempler på skattefrie personalegoder kan være 

beklædning betalt og påbudt af arbejdsgiveren samt fri kost i forbindelse med overarbejde. Udover 

ovenstående undtagelser for skattefrihed er der desuden en række indførte personalegoder som 

blandt andet fri bil, fri telefon, fri sommerbolig og fri lystbåd.  

Der kan være flere forskellige problemstillinger forbundet med selve beskatningen af 

personalegoder, herunder hvornår og hvis beskatningen skal finde sted samt værdiansættelsen af 

formuegodet og/eller det sparede privatforbrug. En hyppig problemstilling ved selve fastlæggelsen 

af et personalegode kan være sondringen af grænsen mellem privat og erhvervsmæssig anvendelse, 

herunder benyttelse af fri bil.  

                                                      
1 https://finans.dk/okonomi/ECE10134970/topoekonomer-mangel-paa-arbejdskraft-vil-udfordre-vaeksten-i-2018/?ctxref=ext 
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Grundet flere problematikker ved værdiansættelsen af personalegoder, er der lovgivet en hovedregel 

for værdiansættelsesprocedure, kendt som LL §16, stk. 3. Lovgivningen definerer at den 

skattepligtige værdi af et personalegode skal værdiansættes som det antages at ville koste i fri handel, 

som i daglig tale betegnes som markedsværdi. 

2.2 Problemformulering 

Afhandlingsprojektet vil indledningsvis tage udgangspunkt i selve begrebet personalegoder samt en 

dybere klargørelse over hovedbestemmelserne i lovgivningen. 

Udover en forklaring af begrebet vil opgaven afdække følgende hovedspørgsmål med tilhørerende 

underspørgsmål. 

 Hvorfor anvendes muligheden for personalegoder? Herunder hvordan optimeres 

beskatningen heraf samt sikres at der ikke sker ugunstig eller forkert beskatning af den 

skattepligtige? 

o Hvordan defineres udtrykket personalegoder? Der ønskes en fastlæggelse af den 

lovmæssige begrebsramme og bestemmelse samt dets generelle anvendelse. 

o Hvilke regler er gældende vedrørende værdiansættelse af personalegoder? Der 

ønskes en konkret fastlæggelse af hovedbestemmelserne for værdiansættelse af 

personalegoder samt hvilke undtagelser som er tilknyttet hertil.  

o Hvordan fungerer lønomlægning, og hvilke betingelser samt skattemæssige 

konsekvenser er forbundet hermed? Der ønskes en gennemgang af mulighederne for 

skatteoptimering igennem lønomlægning samt overvejelserne herfor. 

o Hvordan beskattes fri telefon? Der ønskes derudover oplyst krav vedrørende fritagelse 

af beskatning ved udelukkende erhvervsmæssigt brug. 

o Hvordan beskattes fri bil for den skattepligtige? Der foretages en analyse af den 

gældende lovgivning samt hvornår det kan betale sig for den skattepligtige at blive 

beskattet af denne. 

Det er foruden ovenstående, afhandlingens formål at afdække og forståeliggøre de forskellige 

muligheder, som kan være til stede ved eventuel anvendelse af personalegoder.  

2.3 Afgrænsning 

Afgrænsning skal forstås som en forventningsafstemning til projektet herunder hvilke områder 

projektet ikke vil behandle. 

Afhandlingen vil behandle selve begrebet personalegoder, som anses som et tilstrækkeligt vederlag 

for anvendt og ydet arbejdsindsats. Der behandles derfor ikke goder, som er ekstraordinære eller 

usædvanlige i et traditionelt ansættelsesforhold.  Usædvanlige goder opstår typisk i situationer 

direkte forbundet mellem hovedaktionær og virksomheden, hvor der kan rejses tvivl om vidt der 

foreligger et maskeret udbytte. Et typisk problem ved usædvanlige goder er anledning til at 

hovedaktionær er en nærtstående part og har ensrettet økonomisk interesse i selskabet. SKAT kan 

anfægte værdiansættelse heraf. Begrebet maskeret udbytte og risikoen herfor vil ikke blive nærmere 

behandlet i afhandlingen. 
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Projektet vil primært tage udgangspunkt i en række almindelige personalegoder herunder fri bil og 

fri telefon. Under beskatning af fri bil afgrænses opgaven til at tage udgangspunkt i det normale 

regelsæt; LL §16, stk. 4. Et normalt regelsæt skal forstås at der ikke blive behandlet en dybdegående 

analyse af specialindrettede firmabiler, men problemstillinger hertil vil kort blive redegjort for. 

Splitleasing vil desuden ikke være omfattet af opgavens undersøgelser. 

Medarbejderaktier, gratisaktier og aktieløn vil ikke blive behandlet i opgaven henset til opgavens 

omfang. Der henvises til Den Juridiske Vejledning for gennemgang heraf. 

Opgaven vil kun behandle fysiske personer, som er fuldt skattepligtige til Danmark efter 

kildeskattelovens §1 stk. 1. Regneeksempler vil derfor forudsætte fuld skattepligt til den danske stat. 

Grænsegængere og i øvrigt begrænset skattepligtige til Danmark vil derfor ikke været omfattet af 

afhandlingen. Projektet vil desuden kun omhandle danske forhold. 

Der vil i opgaven kun anvendes gældende lovgivning, og der afgrænses derfor væk fra lovforslag samt 

ophævede paragraffer. Grunden herfor er at udarbejde et aktuelt opslagsværk baseret på gyldig lov 

og skal derfor ikke anses som et nyhedsmedie. 

Det skal gøres klart at alle områder ikke kan behandles lige grundigt grundet opgavens omfang. 

Afhandlingens fokus vil som nævnt derfor være som beskrevet i problemformuleringen i afsnit 2.2. 

Da opgavens kerne er på det skattemæssige aspekt af personalegoder, vil der ikke blive omtalt eller 

behandlet momsmæssige forhold ved privat anvendelse af virksomhedens aktiver.  

2.4 Metodevalg og fremgangsmåde 

Til brug for udarbejdelsen af afhandlingsprojektet er anvendt en juridisk metode som typisk anvendes 

i denne type opgaver inden for juridiske emner. Den juridiske metode kan defineres som en 

produktionsproces og vil gennemgribende fungere som en rød tråd i gennem hele afhandlingen. 

Processerne i metoden vil derfor være altgørende for forståelsen af opgaven. Metoden vil være som 

følgende ved besvarelse af problemformuleringen:  

1) En kort men grundig definition af det juridiske område. 

2) Formulering af de juridiske problemstillinger. 

3) Korrekt og tydelig angivelse af retskilder og litteratur. 

4) En redegørelse for anvendt teori. 

5) Vurdering og sammenholdelse af teori kontra faktiske forhold. 

6) Delkonklusioner på hvert undersøgelsesspørgsmål. 

Opgaven er struktureret igennem retsdogmatiks arbejde og er derfor omfattet af ovenstående 

juridiske metode. Retsdogmatisk arbejde vil sige at systematisere, beskrive og fortolke/analysere 

gældende ret. Metoden har både til formål at beskrive og fortolke retten, hvilket vil sige at 

retsdogmatik er en lære om normer, ikke i normer. For at gøre det klart for læseren er gældende ret 

et udtryk for det resultat, som en domstol vil komme frem til ved anvendelsen af retskilderne og 
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retsdogmatisk arbejde2. Gældende ret er derfor slutresultatet af retsvidenskabelige analyser af 

juridiske problemstillinger.  

Retsdogmatisk fortolkning anvendes i forhold til den teoretiske anbefaling om rækkefølgen af 

analysearbejdet af retskilder. Det betyder at de juridiske analyser påbegyndes i rækkefølgen 1) 

regulering, 2) retspraksis, 3) retssædvaner og 4) forholdets natur. Det betyder dog ikke, at der gælder 

en rangorden mellem retskilderne. Men indbyrdes i retskilden »regulering« findes dog et hierarki 

som virkning af ”lex superior princippet”. Denne hierarki orden skal forstås på den måde, at 

grundloven har forrang for almindelige love, og almindelige love har forrang for bekendtgørelser, 

anordninger og cirkulærer. En ”almindelig lov” må følgelig ikke stride mod grundloven3. 

Når der i opgaven henvises til retsgrundlag (hjemmel), kan der jf. definitionen om gældende ret, 

således være hjemmel i henholdsvis lovgivning, tidligere afsagte domme, i retssædvaner eller i 

forholdets natur. 

Til opgavens videns- og dataindsamling anvendes kvalitative sekundære data værende i form af – 

men ikke udtømmende - gældende dansk lovgivning, afgørelser, bindende svar, styresignaler, 

tidsskrifter og cirkulærer.  De indsamlede teoretiske data er til læserens orientering udarbejdet og 

skabt til andet formål end denne opgave, hvilket betegnes som sekundært data. 

For at anskueliggøre overvejelserne omkring anvendelse af fri bil, opstilles forskellige regneeksempler 

med formål i at give et realistisk og håndterbart overblik. Disse beregninger skal derudover give 

læseren en mulighed for at forholde sig konkret til en situation og uden videre kunne få afklaring på 

de tilhørende skattemæssige konsekvenser ved at et eventuelt valg af fri bil. De konstruerede 

beregninger bygger på en simplificering af forholdene og kan være uegnede til andre formål. 

Beregningerne er nødvendigvis ikke sammenlignelige med læserens skatteforhold. 

2.5 Hermeneutik som videnskabsteoretisk referenceramme 

I analysen har vi anvendt skatterådets fortolkninger af de forskellige berørte fænomener, som er 

belyst i opgaven. Vi har ved hjælp af en hermeneutisk tilgang, forholdt os til de udmeldte 

fortolkninger, for efter bedste evne at danne en forståelsesramme for læseren. Det skal gøres klart 

at man ikke kan tage den direkte ordlydsfortolkning af loven uden at se på helheden med 

retssystemet, hvorfor det er forsøgt at fremstille gældende ret på en gyldig og faglig acceptabel 

måde4. En handling kan derfor være i overensstemmelse med lovens ord - men ikke med lovens 

formål5. Hermeneutikken er følgelig en retsteoretisk forklaringsmodel for retsvidenskaben. 

2.6 Kildekritik 

Ved videnskabelig forskning kan det ikke undgås at komme udenom gyldighed og pålideligheden af 

dataindsamlingen. En stor del af den indhentede og anvendte materiale stammer direkte fra den 

                                                      
2 Nielsen, Ruth og Christina D. Tvarnø; ”Overblik”, Retskilder & Retsteorier, Jurist- og Økonomforbundets forlag, København, 2008, s.28-

29 
3 Ibid, s.32-33 
4 Nielsen, Ruth og Christina D. Tvarnø; ” Hermeneutik”, Retskilder & Retsteorier, Jurist- og Økonomforbundets forlag, København, 2008, 

s.333 
5 Ibid, s.330-331 
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danske lovgivning og skattevæsen, hvilket per definition opfylder begge krav henholdsvis validiteten 

(gyldighed) og reliabiliteten (pålidelighed). 

Som bidrag til fortolkning af lovgivning er anvendt tidsskrifter samt opslagsværker fra Karnov Group. 

Det vurderes i høj grad at deres publikationer er i overensstemmelse med projektets krav om validitet 

og reliabiltiet, da udbyderen i vid udstrækning er anerkendt for deres lovbøger indeholdende blandt 

andet fortolkninger og domme. 

I sammenhængen med opgavens juridiske struktur og problemstillinger, er det forsøgt tilstræbt at 

anvende så aktuelle og nutidige artikler og afgørelser som muligt. Dette er gjort for at sikre opgavens 

retsgyldighed og validitet. Om nødvendigt er der dog i enkeltstående tilfælde anvendt kilder af ældre 

dato. For at garantere om vidt ældre domme er relevante, er afgørelserne altid opretholdt med Den 

Juridiske Vejledning for 2018. 

Øvrigt anvendt materiale fra de store rådgivnings- og revisionsvirksomheder vurderes ligeledes som 

en troværdig og pålidelig kilde. Ved brug af sådanne kilder er materialet for god ordens skyld 

sammenholdt med den underliggende litteratur for at kvalitetssikre vore vidensspredning. 

Det skal gøre udtrykkeligt klart, at der findes to forskellige skatteretlige vejledninger. SKATs 

vejledningsmateriale til skatteyderne anses som en ren retskildemæssig vejledning og har til formål 

at være som service til skatteyderne. Vejledningen har ikke status som bindende retsgrundlag. Den 

Juridiske Vejledning har dog væsentlig retskildemæssig betydning og er et officielt udtryk for 

administrativ praksis, der fungerer som støtteben til de skattepligtige6. 

2.7 Målgruppe 

Opgavens primære fokus er konsekvensen ved beskatning af personalegoder for medarbejdere, 

hvorfor afhandlingen vil være af interesse for alle ansatte som ønsker eller benytter personalegoder. 

Projektets målgruppe kan dog udbredes til arbejdsgivere, jurister, revisorer og øvrige rådgivere – om 

end de blot er den sekundære målgruppe.  

Der skal gøres opmærksom på at det forventes, at læseren besidder en vis baggrundsviden indenfor 

skatteret henset til lovgivnings kompleksitet samt faglige begreber. For at lette opgavens omfang er 

der anvendt forkortelser som brugt i lovgivning. Se bilag 10.1 herfor.   

 

 

 

                                                      
6 Dam, Henrik og Henrik Gam, Kjeld Hemmingsen, Jacob Graff Nielsen; ”Skatterettens retskilder”, Gældende Skatteret 2017, Karnov 

Group, København, 2017, s. 58-59 
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3. Centrale perspektiver på afhandlingens tema (Mads) 

3.1 Skattepligtig indkomst 

I forvaltningsret betyder legalitetsprincippet, at der skal være hjemmelsgrundlag i en lov for at en 

forvaltningsmyndighed kan træffe en afgørelse, som er gyldig i forhold til den formelle lovs princip 

om retlig trinfølge7. Det skatteretlige legalitetsprincip står i Grundlovens (herefter benævnt ”GRL”) 

§43:  

” Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov”. 

Grundlaget for dansk indkomstskatteret betragtes som Lov om indkomstskat til staten, bedre kendt 

som Statsskatteloven. Loven har eksisteret siden 1922 og senest ændret i 2015. SL indeholder ikke 

udtømmende eksempler på hvad der skal forstås som skattepligtig indkomst, hvorfor 

bestemmelserne har affødt utallige retssager, og der er endda fortsat fortolkningstvivl8. Da 

indkomstbegrebet ikke er udtømmende, har lovgivningsmagten nærmere defineret 

indkomstbegrebet i Lovbekendtgørelse om påligning af indkomstskat til staten (Ligningsloven) 

herunder LL §16 for personalegoder.  

Som nævnt i afsnit 2.1. er al indkomst skattepligtigt og underordnet om de består i kontante lønninger 

eller formuegoder af pengeværdi. Det er derfor hensigten, at der sker ligebehandling af de 

skattepligtige, og at der ikke kan forekomme skatteunddragelse eller skattefri aflønning af nogen 

form. 

3.2 Personalegoder som element i personalepolitik 

Personalegoder i sin rene form kan bruges til mange formål. For det første er det ofte en del af en 

arbejdsgivers rekrutteringspolitik, så organisationen kan indrette sig så den fremstår attraktiv og kan 

få de ”rigtige” folk. For det andet kan de bruges til at motivere medarbejdere til en høj arbejdsindsats 

og social positiv adfærd. Et tredje eksempel kan være, at arbejdsgiver ønsker at værdsætte 

medarbejdere i at blive i virksomheden fremfor at ansætte nye medarbejdere som ofte er forbundet 

med høje omkostninger i forbindelse med oplæring og rekruttering9. Det gælder derfor for 

organisationer at holde bedst muligt på kvalificeret personale og at belønne dem for ydet 

arbejdsindsats. 

3.3 Ligningsloven §16 

Som tidligere nævnt, er udgangspunktet at alt indkomst skal beskattes uanset fremtrædelsesform. 

Da naturalier blot er en alternativ lønningsform, skal det derfor altid ligestilles med kontantlønning. 

Det kan dog være vanskeligt i flere tilfælde at værdiansætte formuegoder og personalegoder i forhold 

til traditionel kontantløn og derfor indførte lovmagten Ligningsloven §16.  

                                                      
7 Nielsen, Ruth og Christina D. Tvarnø; ”Overblik”, Retskilder & Retsteorier, Jurist- og Økonomforbundets forlag, København, 2008, s.33 
8 Bolander, Jane; ”Karnovs noter”, Statsskatteloven, administreret af Skatteministeriet 
9 Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik; ”Organisation og individ”, Hvordan organisationer fungerer, Hans Reitzels Forlag, 2008, 

København, s. 210-211 
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Hvordan defineres personalegoder? Det er defineret i LL §16, at personalegoder er formuegoder af 

pengeværdi, som ydes i led i arbejdsaftaler i en anden form end penge10.  

Men hvordan skal formuegoder forstås? Formuegoder har en vis grad af pengeværdi og kan have 

form af formueforøgende eller formuebevarende ydelser, herunder eksempelvis11: 

 Overdragelse til lån eller eje af aktiver 

 Benyttelse af andres aktiver 

 Alle former for besparelser 

 Alle slags tjenesteydelser 

LL §16 præciser derfor formuegoder som goder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af 

hel eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. 

Det gøres klart at egentlige arbejdsredskaber ikke er personalegoder. Først hvis arbejdsredskabet 

anvendes privat eller er til rådighed for privat brug og som følge heraf giver modtageren en 

økonomisk besparelse eller fordel af privat karakter, anses det som et personalegoder. Det skal 

forstås som at personalegoder i et eller andet omfang har privat karakter12. Genstande af 

affektionsværdi kan desuden ikke udløse beskatning hos modtageren13. 

Del II – Hovedbestemmelser og undtagelser 

4. Undtagelser ved beskatning af markedsværdi (Mads) 

4.1 Undtagelse 1, standardiseret værdi 

Som tidligere anført er den lovgivne hovedregel ved beskatning af personalegoder at det enkelte 

naturalie skal beskattes ved markedsværdi på overdragelsestidspunktet14.  Dette gør sig også 

gældende når værdien for den konkrete modtager er lavere end markedsværdien (subjektiv værdi)15. 

Der er ved alle hovedregler en række undtagelser. Undtagelserne har i dette tilfælde to 

hovedkategorier herunder ”undtagelse 1”, bedre kendt som LL §16, stk. 4-9 og stk. 12. Undtagelsen 

præciserer at en række nedskrevne personalegoder skal beskattes efter skematiske og 

standardiserede værdier fastsat af skatterådet. Nedenfor er beskrevet en række af disse for at få et 

konkret overblik af undtagelsen. 

o Fri bil defineres i LL §16, stk. 1, som ”den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed 

for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver”. Området vil blive dybdegående 

behandlet i afsnit 7. 

                                                      
10 DJV 2018, C.A.5.1.1 
11 DJV 2018, C.A.5.1.1 
12 DJV 2018 C.A.5.1.1 
13 Pedersen, Jan, Kurt Siggard, Niels Winther-Sørensen, Jacob Bundgaard, Inge Langhave Jeppesen, Marlene Kerzel og Susanne 

Pedersen; ”SL §4 – De skattepligtige indtægter”, Skatteretten 1, Thomas Reuters Professional A/S, København, 2009, s. 158-159 
14 DJV 2018 C.A.5.1.2 
15 Pedersen, Jan, Kurt Siggard, Niels Winther-Sørensen, Jacob Bundgaard, Inge Langhave Jeppesen, Marlene Kerzel og Susanne 

Pedersen; ”SL §4 – De skattepligtige indtægter”, Skatteretten 1, Thomas Reuters Professional A/S, København, 2009, s. 160 
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o Fri telefon og datakommunikationsforbindelse, som beskattes efter et grundbeløb på kr. 

2.800 (2018 niveau). 

o Fri kost og logi efter LL §16, stk. 33, når værdiansættelse og kravene hertil følger skatterådets 

fastsatte normalværdier. 

o Fri lystbåd og sommerbolig jf. LL §16, stk. 5 og 6, som ikke behandles i denne afhandling. 

Årsagen til denne løsning er netop at forbedre muligheden for korrekt værdiansættelse af naturalier, 

da det i sagens natur kan være yderst vanskeligt at værdiansætte en korrekt markedspris. Formålet 

har desuden været at lukke et hul i skattelovgivningen16.  

Der vil i alle ovenstående tilfælde ses bort fra den generelle hovedregel om værdiansættelse efter 

markedsværdi. 

4.2 Undtagelse 2, skattefrihed 

Det er forståeligt at arbejdstagere har svært ved finde rundt i lovgivningen for personalegoder, da 

der er mange underkategorier inden for undtagelsen om skattefrihed herunder to forskellige 

bagatelgrænser.  

De generelle undtagelser for skattepligt af personalegoder er som følge: 

o Rabat på virksomhedens produkter som ikke overstiger fortjeneste (LL §16, stk. 3). 

o Visse goder og naturalier ydet i arbejdsgivers interesse, som samlet er under bagatelgrænsen 

pr. indkomstår (kr. 6.100 i 2018) (LL §16, stk. 3). 

o Smågoder og gaver på i alt højst kr. 1.100 (2018). Julegaver er dog altid skattefri, hvis under 

kr. 800 (2018) (LL §16, stk. 3). 

o Reglen om personaleplejefritagelsen. 

o Vederlagsfri privat benyttelse af parkeringsplads, der af hensyn til arbejdet, er stillet til 

rådighed af arbejdsgiver (LL §16, stk. 10). 

o Pædagogisk spisetræning som indgår i en del af den ansattes arbejde, 

o Fribilletter der giver adgang til sportslige eller kulturelle arrangementer som arbejdsgiver 

sponsorer. 

o Privat benyttelse af en computer med tilbehør stillet rådighed til brug ved arbejdet (LL §16, 

stk. 13). 

o Afhængighedsbehandling ved misbrug af medicin, alkohol, rusmidler og rygeafvænning. 

Skattefriheden indebær dog nogle særregler (LL §30). 

o Uddannelse af personale, når det er udelukkende erhvervsmæssigt (LL §31). 

4.3. Rabat på virksomhedens produkter 

En generel undtagelse for skattepligt er hvis en medarbejder kan opnå rabat på varer og 

tjenesteydelser, som arbejdsgiver udbyder til salg som led i sin virksomhed, under det omfang at 

rabatten ikke overstiger avance hos arbejdsgiver17. Denne skattefrie fordel ved køb af varer hos 

                                                      
16 TfS2013, 140 
17 LL §16, stk. 3, pkt. 2. 
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arbejdsgiver til dennes kostpris er i overensstemmelse med hidtidig retspraksis og traditioner. Det er 

om end en fornuftig løsning i henhold til kontrolmæssig hensyn.  

Det er således fastgjort i afgørelse SKM. 2011.561, at medarbejdere ansat i selskabet A A/S og herved 

anvender arbejdsgiver abonnementsbetalt adgang til ferieportalen og samtidig opnår rabatter eller 

andre fordele skal undergives beskatning. Afgørelsen har sin hjemmel i ordlyden af LL §16, stk. 1. ” 

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes.. sparet privatforbrug..”. Personalegodet 

er dog eventuelt skattefrit, hvis det kan rummes inden for grænsen for mindre personalegoder på kr. 

1.100 (2018 niveau). Værdiansættelse vil ske til markedsværdi jf. hovedreglen af LL §16, stk. 3. 

Markedsværdien vil ifølge praksis være abonnementsudgiften fordelt på de medarbejdere, som 

benytter rabatten. 

4.4. Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder 

I det tilfælde hvor en arbejdsgiver i overvejende grad har stillet goder til rådighed af konkrete hensyn 

til den ansattes arbejde, har man af praktiske og administrative hensyn valgt at der kun skal ske 

beskatning, hvis disse goder overstiger en årlig bagatelgrænse. I 2018 er bagatelgrænsen på kr. 6.100, 

som reguleres årligt efter personskattelovens (herefter benævnt ”PSL”) §20.  

Bagatelgrænsen er dog betinget af godernes samlede værdi ikke må overstige grundbeløbet, da der 

i sådant tilfælde vil ske beskatningen af hele værdien18. Bagatelgrænsen er netop et udtryk for ydelser 

som i altovervejende grad er af skattepligtig natur. 

Eksempler på typiske personalegoder for arbejdsrelaterede personalegoder er som følgende19: 

 Vederlagsfri mad og drikke i særlige tilfælde, for eksempel i forbindelse med overarbejde. 

 Fri avis til brug ved arbejdet. 

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

 Afholdelse af ferie under eller i forlængelse af tjenesterejse 

 Beklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiver, når det indebær synligt virksomheds 

logo o.l. eller hvis der er direkte sammenhæng med tøjet og arbejdets udførelse. Tøjet skal i 

overvejende grad anvendes i arbejdstiden og må ikke have til formål at erstatte privat tøj. 

 Skærmbriller som stilles rådighed af arbejdsgiver til brug på arbejdspladsen og 

hjemmearbejdsdage20. 

Ovenstående eksempler er ikke udtømmende, og der kan være andre arbejdsrelaterede 

personalegoder. 

For læserens forståelse oplyses det at den årlige bagatelgrænse for arbejdsrelaterede 

personalegoder er hægtet op som en sum af alle personalegoder modtaget fra flere arbejdsgivere. 

Beløbsgrænsen kan derfor ikke anvendes fuldt ud hos flere forskellige arbejdsgivere i samme 

indkomstår21.  

                                                      
18 TfS2009, 305  
19 DJV 2018 C.A.5.1.3 
20 SKM2017.191.SR 
21 DJV 2018 C.A.5.1.3 
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I forlængelse af ovenstående skal der dog ikke ske beskatning af en eventuel overskridelse af 

grundbeløbet for arbejdsrelaterede personalegoder, hvis medarbejderen har foretaget en 

egenbetaling svarende til differencen heraf og derfor har nedbragt godets værdi22. 

Det er jf. Den Juridiske Vejledning forklaret at det altid vil være op til det konkrete tilfælde om 

omstændighederne mellem godet og arbejdets udførelse er opfyldt. Det følger af praksis at det ikke 

er arbejdsgiverens vurdering som er udslagsgivende for om godet i overvejende grad er stillet til 

rådighed af hensyn til arbejdet. 

Det skal gøres opmærksom på, at goder jf. LL §16 stk. 4-9 og 12 beskattes uden hensyn til 

bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder og kan ligeledes ikke medregnes ved 

beregning af om grundbeløbet er overskredet.  Disse goder er bl.a. tidligere nævnte formuegoder, 

som er stillet til rådighed for den ansatte af arbejdsgiveren, se mere herom i afsnit 4.1.  

4.5 Bagatelgrænsen for mindre smågoder 

Der er foruden ovennævnte bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder, indført en 

selvstændig bagatelregel vedrørende gaver og andre mindre personalegoder i LL §16, stk. 323 

Reglen er således, at goder og julegaver, som er i fremtrædelsesform af naturalier, kun beskattes hvis 

den samlede værdi modtaget fra en eller flere arbejdsgivere overstiger det årlige grundbeløb, som i 

2018 ligger på kr. 1.100. Konsekvensen ved en overskridelse af det årlige beløb vil være fuld 

beskatning af alle goderne og derfor ikke kun det overskydende beløb. Grundbeløbet reguleres 

ligeledes årligt efter PSL §20. Indberetningspligten gælder kun hvis det enkelte gode overstiger 

grundbeløbet på kr. 1.100. 

Efter almen praksis er udgangspunktet at alle personalegoder med en værdi under kr. 1.100 kan 

omfattes under bagatelgrænsen for mindre personalegoder, dog med enkelte undtagelser, såsom 

gaver ved særlige lejligheder bliver ikke medregnet. Særlige lejligheder defineres som f.eks. private 

mærkedage, som bryllup eller runde fødselsdage. Eksempler på goder som kan rummes inden for 

bagatelgrænsen for mindre personalegoder er mindre gaver og påskønnelser/belønninger i form af 

blomster, vin og chokolade24. 

Julegaver i form af naturalier er efter hovedbestemmelser skattefrie under kriteriet, at de maksimalt 

må have en markedsværdi på kr. 800 (2018 niveau). Julegaver skal dog altid tælles med under 

grænsen for mindre personalegoder, da de er skattepligtige hvis både grænsen på de kr. 1.100 for 

mindre personalegoder og kr. 800 for julegaver er overskredet. 

Efter praksis vedrørende skattefrie julegaver, er det ved sondring mellem kontanter og naturalier 

besluttet at kontant beløb og gavekort som udgangspunkt aldrig er omfattet af bagatelgrænsen for 

mindre personalegoder og derfor er skattepligtigt efter LL §16, stk. 1. 

                                                      
22 DJV 2018 C.A.5.1.3 
23 Lov nr. 554 af 1. juni 2011 
24 DJV 2018 C.A.5.1.4 
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Efter et bindende svar fra skatterådet blev det ligeledes afgjort, at rabat på billetter og klippekort til 

svømmehallen er et skattepligtigt personalegode efter LL §16, stk. 1, men at godet om muligt kan 

rummes i bagatelgrænsen for mindre personalegoder25. 

4.6 Almindelig personalepleje 

Der er i overensstemmelse med almen tradition og praksis visse goder, som er skattefrie og kan 

kategoriseres som almindelig personalepleje på arbejdspladsen. Der er dog tre krav som skal være til 

stede for at goderne kan undtages for skattepligt. Kravene er således at 1) godet skal være uden 

væsentlig værdi, 2) godet må kun være til rådighed på arbejdspladsen og 3) godet skal være stillet til 

rådighed som led i den almindelig personalepleje26.   

Der findes ikke en lovbestemt fast beløbsgrænse på begrebet ”uden væsentlig økonomisk værdi”. 

Det vil være op til den enkelte og konkrete situation samt hvilket personalegode der er tale om. 

Skatterådet har f.eks. udmeldt vejledende satser til brug for tilskud til kantineordninger, som er et 

fastlagt niveau på hvad en medarbejder mindst skal betale i form af egenbetaling, for at godet ikke 

er skattepligtigt. Et eksempel herpå var skatterådets afgørelse i en sag om kantineordninger, hvor 

skatterådet vurderede at hvis de ansatte spiste mere end ét måltid dagligt hver arbejdsdag, vil de af 

den arbejdsgiver beregnede tilskud til kantineordninger ikke være af uden væsentlig økonomisk 

værdi27.   

Personaleplejefritagelsen har desuden det krav at godet kun er til rådighed på arbejdspladsen - et 

eksempel herpå er gratis benyttelse af motionsrum på arbejdspladsen. Det er dog igen omfattet af 

at godet skal være af begrænset økonomisk værdi og samtidig være vanskelig at henføre en bestemt 

værdi på den enkelte medarbejder.  

Det følger desuden af kravet om at godet skal være i led med den almindelige personalepleje, hvilket 

vil sige at skattefritagelsen ikke kan finde sted ved goder, som indgår i lønfastsættelsen og her af 

dennes lønomlægning. Lønomlægning er nærmere beskrevet i afsnit 5. 

I forlængelse af dette afsnit er der desuden skattefriheden for skovture, julefrokoster og øvrige 

firmaarrangementer som er i led med almindelig personpleje praksis samt er i mindre omfang og 

varighed. Et eksempel på øvrige firmaarrangementer er således motionsløb (DHL-stafet)28.  

Det er arbejdsgiverens bevisbyrde at kunne opløfte konkrete beviser på, at medarbejdere ikke er 

skattepligtige af udlandsture af længere varighed. Retten tiltrådte i en sag om hvorvidt at 

arbejdsgiveren betalte strategi- og teambuildings tur til Schweiz udgjorde et skattepligtigt 

personalegode. Arbejdsgiver oplyste om rejsens formål og faglige arrangement samt indholdet af 

teambuildingsprogrammet. Retten tiltrådte at arbejdsgiver ikke havde løftet bevisbyrden, da det 

faglige indhold var beskedent og af underordnet omfang sammenholdt med øvrige aktiviteter på 

                                                      
25 SKM2011.614.SR 
26 DJV 2018 C.A.5.1.5 
27 SKM2017.389.SR 
28 SKM2011.191.SR 
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rejsen blandt andet skiløb og sociale arrangementer. Det blev fastsat at rejsen var et skattepligtigt 

personalegode29. 

Medarbejdere i et revisionsfirma blev ligeledes beskattet af en firmaudflugt til Prag, da der kun i 

væsentligt karakter havde været arbejdsrelevans. Trods faglige arrangementer, som nye 

arbejdsrutiner og fællesstandarder, havde rejsen overvejede grad af turisme. 30 

4.7 Privat anvendelse af arbejdsgiverens parkeringsplads 

I mange tilfælde benytter ansatte arbejdsgiverens egne eller lejede parkeringspladser, og dette skal 

som udgangspunkt ikke medregnes i den skattepligtiges indkomst jf. LL §16, stk. 10. Årsagen hertil er 

den samme som andre personalepleje goder, som f.eks. firmakantine med tilskud fra arbejdsgiver. 

Ligesom tilskuddet er dette principielt en privat udgift for den ansatte og er af skattepligtig karakter. 

Dette skyldes også at det er vanskeligt at opgøre den økonomiske værdi for den enkelte ansatte og 

dennes faktiske forbrug af parkeringspladsen. Det skal gøres klart at den økonomiske værdi for den 

ansatte vil teoretisk være den sparede private parkeringsomkostning31.  

Af hensyn til skattemyndighedernes kontrolmuligheder vil det reelt set ikke være muligt at kontrollere 

den ansattes forbrug af en parkeringsplads og i forlængelse heraf at opgøre den individuelle værdi. 

En arbejdsgiver kan stille et parkeringskort til rådighed for den ansatte, til brug for parkering ved 

arbejdspladsen (private betalingszoner) og lade det finansiere ved lønomlægning. Hvis den ansatte i 

øvrigt anvender parkeringskortet til private formål, skal den ansatte principielt beskattes af værdien 

af parkeringskortet32. Det er dog op til en konkret vurdering om der skal foreligge beskatning. I denne 

sag var der tale om at den ansatte fik et månedskort til den blå zone i København, af dens 

arbejdsgiver.  

4.8 Pædagogisk spisetræning 

Som led i ændring af lovgivningen er det vedtaget jf. LL §16, stk. 15, at indføre skattefrihed for fri kost 

vedrørende pædagogisk spisetræning. Der er dog få krav som skal være opfyldt; den pædagogiske 

spisetræning skal foregå i led af den ansattes arbejde, og den ansatte skal spise sammen med og få 

samme mad som de personer den ansatte spisetræner med. Den ansatte skal desuden, som led i sit 

arbejde, vejlede og træne nødvendige spisevaner. 

Kendetegnet ved pædagogisk spisetræning er, at de personer der spisetrænes med, er personer som 

har behov for at lære og opleve basale spisevaner - typisk mennesker med nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne33. 

4.9 Fribilletter til visse sponsorarrangementer 

Der er foruden ovenstående vedtaget en skattefrihed for modtagelsen af visse fribilletter som giver 

adgang til f.eks. et sportsligt eller kulturelt arrangement. Der er dog et andet krav for at opnå 

skattefrihed, ud over at fribilletterne skal modtages af en person, som er i et ansættelsesforhold hos 

                                                      
29 SKM2017.730 
30 SKM2007.712 
31 TfS1995, 166  
32 SKM2017.681.SR 
33 DJV 2018 C.A.5.1.5  
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arbejdsgiveren. Det lovbestemte element er at det er forudsætning for skattefritagelsen at, den 

ansattes arbejdsgiver skal sponsorere det sportslige eller kulturelle arrangement, og at fribilletterne 

indgår som en tillægsydelse til arbejdsgiverens sponsorkontrakt med konkrete sportslige eller 

kulturelle virksomheder34. 

4.10 Privat benyttelse af computer herunder Office pakken. 

Skatterådet har jf. dets bindende svar fra 25. april 2017 bekræftet at installationen af Office-pakken 

ikke vil blive anset som et skattepligtigt personalegode for de ansatte hos en arbejdsgiver, når 

softwaren alene installeres på en computerenhed (PC og tablets), som arbejdsgiveren har stillet til 

rådighed for arbejdet. Privat forbrug af Office-pakken vil derfor ikke medføre beskatning, da pakken 

anses som sædvanligt tilbehør og derfor er i overensstemmelse med LL §16, stk. 13, pkt. 1.  

Hvis Office-pakken installeres på en mobiltelefon stillet til rådighed af arbejdsgiver til brug for 

arbejdet, anses godet heller ikke for skattepligtigt af medarbejderne, hvis softwaren alene anvendes 

erhvervsmæssigt. Hvis der derimod gøres privat brug af Office-pakken på en mobiltelefon stillet til 

rådighed af arbejdsgiver til brug for arbejdet, udgør det skattepligtigt personalegode for 

medarbejderen. Dog vil der ikke ske beskatning, hvis godet kan rummes indenfor bagatelgrænsen for 

arbejdsrelaterede personalegoder35. 

Skatterådet har desuden bekræftet at hvis der forekommer installation af arbejdsgiverbetalt software 

på den ansattes private enhed, har medarbejderen fået et skattepligtigt personalegode til rådighed. 

Markedsværdien vil dog i mange tilfælde kunne rummes i bagatelgrænsen for mindre 

personalegoder36. 

4.11 Skattemæssig behandling af sundhedsydelser  

Efter de almindelige principper om skattepligtige indtægter af alle fremtrædelsesformer, skal en 

arbejdsgivers dækning af den ansattes private udgifter som udgangspunkt beskattes efter SL §4 og 

LL §16, herunder sundhedsudgifter. Selv om den ansattes generelle helbred og sundhed i 

overvejende grad er relevant for dennes arbejdsevne, har skatterådet vurderet den ansattes 

almindelige sundhedstilstand for et skatteretligt privat anliggende37.  

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter kan f.eks. være udgifter til et privathospital, kiropraktor, 

psykolog og behandling af misbrug såsom alkohol og andre rusmidler.  

Historisk har sundhedsudgifter og øvrige sociale velfærdsforanstaltninger været omfattet af 

skattefrihed, da de ofte var i overensstemmelse med arbejdsgiveres generelle personalepolitik, og LL 

§30 blev derfor indført. Efter Finanslovens indvirkning pr. 1. januar 2012, blev de ansattes 

sundhedstilstand anset for udelukkende af privat karakter, og LL §30 blev omformuleret.  

Der er derimod enkelte indsnævringer i LL §30, som kan fritage den ansatte for skattepligt af 

personalegodet. De fem undtagelser for skattepligt er som følgende:  

                                                      
34 LL §16, stk. 16 
35 TfS2017, 460 
36 TfS2017, 460 
37 DJV 2018 C.A.5.15.1  
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U1) Arbejdsrelaterede skader og forebyggelse heraf 

U2) Behandling af misbrug af medicin, alkohol, øvrige rusmidler og rygeafvænning på baggrund af 

forelagt lægeerklæring 

U3) Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder 

U4) Personaleplejefritagelsen 

U5) Bagatelgrænsen for mindre personalegoder 

Som anført andet steds, bliver de arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter skattepligtige, hvis en af 

ovenstående undtagelser ikke er opfyldt og skal derfor beskattes efter hovedbestemmelserne i LL 

§16. Der vil som hovedregel derfor altid være et skatteretligt udgangspunkt, hvilket er fuld skattepligt.  

Skatterådet har jf. SKM2015.531.SR bekræftet at værdiansættelsen af en abonnementsbaseret 

sundhedsordning skulle værdiansættes til den markedspris, som arbejdsgiveren skulle betale under 

den forudsætning, at abonnementsprisen var i overensstemmelse med skattelovgivnings 

bestemmelser for armslængdeprincippet. En abonnementsbaseret sundhedsordning er dog kun 

skattepligtig, hvis forsikringsordningen indeholder ydelser som vedrører privatsfæren. Det skal 

yderlige oplyses at hele den arbejdsgiverbetalte forsikringspræmie er skattepligtig, hvis den 

indeholder udgifter til privatsfære, dog med undtagelse af ydelser omfattet af LL §3038. Se foruden 

bilag 10.2, indeholdende et skema fra Den Juridiske Vejledning, som giver et overblik over hvornår 

der skal ske beskatning af en sundhedsordning samt indberetningspligt. 

4.11.1 Beskrivelse af undtagelse 1, arbejdsskader og forebyggelse heraf 

Efter overensstemmelse med statsskattelovens tidligere praksis og i sammenfald med god etik og 

morale, er der en principiel skattefrihed for arbejdsgiverbetalt behandling af arbejdsskader og 

forebyggelse heraf. Betingelsen herfor er at der skal være en konkret arbejdsmæssig begrundelse for, 

at arbejdsgiveren betaler sundhedsudgiften for medarbejderen. En konkret arbejdsmæssig 

begrundelse vil sige at der skal være kausal sammenhæng med arbejdet og den skadelidte 

medarbejder, herunder kan både fysiske og psykiske lidelser gøre sig gældende39. 

Det skattemæssige aspekt er at gode årsager ikke præget af en sondring mellem anerkendte og ikke-

anerkendte arbejdsskaber. Klassiske eksempler på anerkendte arbejdsskader er en rygskade ved et 

forkert løft af en tung genstand og de ansattes krisehjælp ved et røveri. 

En museskade er jf. Den Juridiske Vejledning ikke en officiel anerkendt arbejdsskade men en 

behandling herfor kan være et objekt for skattefrihed på baggrund af en konkret arbejdsmæssig 

vurdering og begrundelse. 

I forbindelse med objektivering af forebyggelse af arbejdsskader, kan det give særdeles 

besværligheder at give en konkret arbejdsmæssig begrundelse på hvorfor en medarbejder skal kunne 

                                                      
38 DJV 2018 C.A.5.15.2 
39 DJV 2018 C.A.5.15.2 
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undgå skattepligt af den arbejdsgiverbetalte sundhedsudgift. Dette er baseret på en vanskelig 

afgrænsning af sandsynligheden for en skades tænkelig opståen.  

Et eksempel på en skattefri forebyggelse af en arbejdsskade er, præciseret af skatterådet, behandling 

af arbejdsrelateret stress for en medarbejder. Det er anset som forebyggelse af en arbejdsrelateret 

sygdom, da arbejdsrelateret stress kan udvikle sig til en arbejdsrelateret depression40. 

4.11.2 Beskrivelse af undtagelse 2, lægefagligt begrundet behandling 

Der kan under visse omstændigheder være skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ydelser til behandling 

af medarbejderes misbrug værende i form af medicin, alkohol, andre rusmidler eller rygeafvænning 

jf. LL §30. Der er desuden mulighed for skattefrie medicinudgifter i forbindelse med sådanne 

behandlinger i op til seks måneder efter første behandlingsdag iflg. LL §30, stk. 2. Betalingsformen er 

desuden uden betydning, da arbejdsgiver enten selv kan betale behandlingen direkte eller refundere 

udgiften som medarbejderen har lagt ud for. Hvis medarbejderen selv betaler udgiften og 

arbejdsgiveren ikke refunderer betalingen, kan den ansatte ikke få fradrag på dennes selvangivelse 

efter de almindelige principper i SL §641. 

Arbejdsgiveren kan desuden vælge at finansiere behandlingen igennem en forsikring eller refundere 

medarbejderens tilsvarende forsikringsudgifter. Alternativt kan arbejdsgiveren yde medarbejderen 

et helt eller delvist rentefrit lån til misbrugsbehandlinger efter LL §3042. 

LL §30 er omfattet af de samme regler som LL §16 med hensyn til de personer, som har mulighed for 

at anvende reglerne om skattefrihed af arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Det vil sige at reglerne 

gør sig gældende for samtlige af arbejdsgiverens medarbejderstab, hvilket også inkluderer 

bestyrelsesmedlemmer og lignende som har ydet personligt arbejde i led af en aftale. Dette 

inkluderer også personer som er valgt til medlem eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, råd, nævn 

m.fl. jf. LL 30, stk. 6.  

Det er kun behandling af misbrug af medicin, alkohol, andre rusmidler og rygeafvænning som er 

inkluderet i skattefriheden i LL §30, og andre sundhedsydelser er ikke længere skattefrie efter lov nr. 

1382 af 28. december 2011. 

Foruden ovenstående er det en betingelse at der foreligger en skriftlig lægeerklæring på at 

medarbejderen har behov for behandlingen. Det er dog ikke et krav at der foreligger lægeerklæring 

eller henvisning i forbindelse med arbejdsgiverbetalt rygeafvænning43. 

Det er bestemt for alle ydelser omfattet af LL §30, at udgifterne hertil skal være i overensstemmelse 

og i led med arbejdsgiver generelle personalepolitik for virksomhedens medarbejdere, og at alle har 

ens vilkår. Der må derfor ikke ske diskriminering af de ansatte, hvorfor udgangspunktet derfor er at 

alle har ret til samme ydelser. Blot fordi at nogle medarbejdere ikke tager i mod tilbuddet, er 

ydelserne forsat skattefri under forudsætning om at de øvrige betingelser i LL §30 er overholdt. Det 

                                                      
40 SKM2012.218 
41 TfS1998, 100 HRD 
42 DJV 2018 C.A.5.15.3 
43 LL §30, stk. 4 
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vil altid være op til en konkret vurdering om der foreligger ens vilkår for alle virksomhedens ansatte 

Det kan i mange tilfælde være tilstrækkeligt at personalepolitikken, herunder vilkårene er nedskrevet 

i en personalehåndbog44. Bestemmelsen følger desuden de almindelige idealer om social arbejdsetik 

og retsprincipper i Forskelsbehandlingsloven. 

Der er efter LL §30, stk. 3., mulighed for at begrænse tilbuddet efter to kriterier; anciennitet og antal 

arbejdstimer. Dette er i overensstemmelse med tidligere praksis vedrørende den nu ophævede LL §7 

A vedrørende favørkursaktier. 

Efter retspraksis kan virksomheder derfor i enkelte tilfælde begrænse sig til at undlade at tilbyde 

sundhedsordningen til medarbejdere med beskedne ugentlige arbejdstimer og anciennitet. 

Skatterådet har bekræftet det som et lovligt krav, når en arbejdsgiver fastsætter generelle krav om 

en ugentlig arbejdstid på mindst otte timer samt et krav om anciennitet på mindst ni måneder45.   

Det skal dog gøres opmærksom at arbejdsgiveren, som hovedregel ikke kan skære tilbuddet væk fra 

deltidsansatte, alene på det grundlag at de ikke er ansat på fuldtid. Det følger de almindelige 

principper i deltidsloven46. Arbejdsgiver står frit for at begrænse tilbuddet til f.eks. én 

arbejdsgiverbetalt behandling pr. ansat, så længe begrænsningen gælder alle ansatte. 

Det er altgørende, at alle medarbejdere tilbydes samme ydelser på de nøjagtig samme økonomiske 

vilkår. Virksomheden kan f.eks. ikke betale den fulde behandlingsudgift til en medarbejdergruppe og 

kun yde et rentefrit lån til anden medarbejdergruppe47. Hvis en enkelt medarbejder får dækket 

udgifterne til en alkoholbehandling, og at denne behandling ikke harmonere med arbejdsgiverens 

generelle personalepolitik, er medarbejderen derfor skattepligtig af den arbejdsgiverbetalte 

alkoholbehandling.  

Det var for en sag afgørende at de øvrige ansatte ikke havde modtaget samme mulighed for 

tilsvarende arbejdsgiverbetalt behandling og ydelsen var derfor ikke skattefri. Det skal bemærkes at 

ydelsen i afgørelsen ikke længere kan betragtes som skattefri efter LL §30, men konklusionen er 

stadig relevant48.   

4.11.3 Beskrivelse af undtagelse 3, bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder 

Som tidligere beskrevet anser Skatterådet at sundhedsydelser, som udgangspunkt er et privat 

anliggende, og da bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personale kun omfatter goder, som i 

overvejende grad er stillet rådighed for arbejdet, omfatter det som hovedregel ikke sundhedsydelser.  

Det er dog i enkelte tilfælde muligt at anvende denne bagatelgrænse med hensyn til vaccination af 

nøglemedarbejdere. Det skal oplyses at det er lagt op til, at sådanne nøglemedarbejdere skal være 

                                                      
44 DJV 2018 C.A.5.15.3.3 
45 SKM2006.741.SR 
46 DJV 2018 C.A.5.15.3.3 
47 SKM2006.741.SR 
48 SKM2008.662.SR 
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svært vanskeligt at undvære i spidsbelastningsperioder, og vurdering af om en medarbejder kan 

anses som nøglemedarbejder vil altid være op til en konkret vurdering49. 

4.11.4 Beskrivelse af undtagelse 4, personaleplejefritagelsen 

For at vurdere om en sundhedsydelse kan klassificeres og rummes under almindelig personalepleje, 

skal det præciseres jf. afsnit 4.6 at goder som er karakteriseret som uden væsentligt økonomisk værdi 

og kun er til rådighed på arbejdspladsen som led i almindelig personalepleje er skattefrie. Det er efter 

retspraksis fastlagt hvilke ydelser som er og kan omfattes som personalepleje. 

Foruden ovenstående definition af almindelig personalepleje, er det en forudsætning at der ikke er 

tale om en egentligt helbredsundersøgelse og lægebehandling. Der er tidligere blevet statueret 

skattefrihed for et generelt sundhedstjek af hver enkelt medarbejder i en virksomhed på foranledning 

af arbejdsgiver og dette foregik på arbejdspladsen. Undersøgelsen havde karakter af visitation 

herunder gennemgang af kolesterol, blodtryk, blodsukker, højde og vægt. Hvis det viste sig at 

medarbejderen havde brug for yderligere behandling, ville den ansatte blive henvist til egen læge50. 

Afgørelsen af denne sag var derfor grundstenene til en sondring mellem et skattefrit sundhedstjek 

og en skattepligtig helbredsundersøgelse51. 

Afgørelsen i anden sag var at sundhedsydelser indeholdende individuelle kostplaner og rådgivning 

ikke kunne omfattes af almindelig personalepleje52. 

Det er tidligere ikke fremgået af statsskattelovens praksis, at skattefriheden hos medarbejdere kun 

kan opnås som følge af, at en ydelse tilbydes til alle medarbejdere. Skatteministeriet har dog 

præciseret og fortolket at ordene ”almindelig personalepleje” indebærer at personalepleje alene 

omfatter ydelser som ydes til alle virksomhedens ansatte, og at der skal skelnes mellem ordene 

almindelig og generel53. 

En sundhedsordning kan isoleret set opfylde kriterierne for skattefrihed som led i en arbejdsgiver 

generelle personalepolitik for dens ansatte. Men bestemmelsen beror på at der ikke kan forekomme 

forskelsbehandling af medarbejderne. En virksomhed kan derfor ikke tillade sig kun at tilbyde et 

sundhedstjek til en bestemt medarbejdergruppe, f.eks. alle medarbejdere over 55 år, da sådan en 

undersøgelse vil miste karakter af definitionen ”almindelig personalepleje”. Ordene ”almindelig 

personalepleje” er derfor underforstået ment som at alle ansatte skal have det pågældende gode 

stillet til rådighed54. Såfremt en virksomhed stiller sådant et differentieret gode til rådighed for en 

afgrænset medarbejdergruppe, vil godet blive anset som et individuelt gode som defineret i LL §16, 

stk. 1. 

                                                      
49 DJV 2018 C.A.5.15.3.4 
50 SKM2004.371.LR 
51 DJV 2018 C.A.5.15.3.5 
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4.11.5 Beskrivelse af undtagelse 5, bagatelgrænsen for mindre personalegoder 

Ved en sondring om sundhedsydelser kan rummes i bagatelgrænsen for mindre personalegoder er 

det altgørende hvad der er betalt for. Egentlige sundhedsbehandlinger og sundhedsforsikringer kan 

ikke være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Det er derimod kun 

sundhedsydelser som har karakter som velvære, såsom adgang til fitnesscenter og svømmehal, 

motionsløb og motionsapp der er omfattet i bagatelgrænsen55. 

Det skal for god ordens skyld gøres klart at beløbsgrænsen for beskatning af mindre personalegoder 

er på kr. 1.100 (2018), og hvis grænsen overskrides beskattes værdien af alle goderne og ikke kun 

differencen. Læs mere herom i afsnit 4.5. 

4.12 Uddannelse af personale  

Som fastsat i afsnit 2.1 er udgangspunktet for alle goder modtaget af en arbejdsgiver skattepligtigt 

efter SL §4. Undtagelsesvist er der i LL §31 skattefrihed for alle arbejdsgiverbetalte uddannelser som 

har erhvervsmæssig karakter, og der skelnes ikke mellem hvorvidt det er grund-, videre- eller 

efteruddannelse. Uddannelserne kan derfor både fremtræde sig i form af ungdomsuddannelser, 

lærlinge- og elevuddannelser, korte, mellemlange og lange videregående uddannelser samt øvrige 

uddannelser erhvervet på universiteter herunder diplom, master og ph.d. uddannelser. Det har øvrigt 

ingen betydning om uddannelsen erhverves i Danmark eller i udlandet eller om det gøres i privat eller 

offentligt regi56. 

I tilknytning til uddannelse er der ligeledes skattefrihed for alle slags kurser og seminarer. Varigheden 

af disse kurser er også underordnet samt hvordan de udbydes og finansieres. Der er derudover 

skattefrihed for kurser der gives til afskedigede medarbejder, som har til formål at hjælpe 

vedkommende i at komme ud på arbejdsmarkedet57.  

Bestemmelsen af denne skattefrihed er begrundet i en generel samfundsmæssig interesse, da det er 

til alles fordel at få medarbejdere igennem uddannelsessystemet. Det er i sagens natur fordelagtigt 

for begge parter, dvs. arbejdsgiver og medarbejdere, da arbejdsgiver opnår og fastholder kvalificeret 

samt kompetent arbejdskraft. Det er desuden til medarbejderens fordel at uddanne sig fagligt, både 

med hensyn til de daglige arbejdsopgaver og muligheden for at forhandle sig til bedre lønvilkår samt 

karrieremuligheder. 

Personkredsen som er berettiget til at opnå skattefrihed af arbejdsgiverbetalte uddannelse eller 

kurser er beskrevet i LL §31, som er identisk med personkredsen i den generelle bestemmelse om 

beskatning af personalegoder, LL §16. 

Der lægges i LL §31, stk. 2 vægt på at der kun er skattefrihed på uddannelser/kurser, som har et 

erhvervsmæssigt formål, hvorfor hobby/fritidsbetonende uddannelser eller kurser ikke vil være 

skattefrie for modtageren eller den ansatte. Det er dog tilstrækkeligt at uddannelsen eller kurset har 
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Side | 20  
 

en vis form på erhvervsrelevans, og det er i øvrigt ikke en betingelse at uddannelsen/kurset har 

direkte relevans for arbejdsgiveren58. 

Omkostninger og ydelser anvendt til dækning af afledte nødvendigheder i forbindelse med 

uddannelsen eller kurset er ligeledes skattefrie. Det kan være sig i form af bøger, kost og logi efter 

statens skattefrie standardtakster. 

Skatterådet har tidligere fastslået at et arbejdsgiverbetalt seniorkursus, hvor emnerne hovedsageligt 

var om seniortilværelsen ikke havde tilstrækkelig erhvervsrelevans, og de ansatte var derfor 

skattepligtige heraf.59  

4.13 Delkonklusion og opsummering 

Vi har ovenfor gennemgået det skatteretlige legalitetsprincip, som beskriver at ingen skatter må og 

kan opkræves uden hjemmel.  Som i forlængelse findes SL §4 der fastsætter følgende:  

”Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger 

den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående 

i penge eller formuegoder af pengeværdi”.  

Hensigten med dette, er at stille al slags indkomst ligeværdigt uanset fremtrædelsesform, værende i 

enten f.eks. kontantform eller som naturalier. Det kan derfor fortolkes som en barriere mod skattefri 

aflønning ved formuegoder af pengeværdi.   

Der er dog ingen konkret lovmæssig definition af personalegoder, men det er dog alligevel et begreb 

som har til formål at give modtageren en eller anden form for økonomisk eller symbolsk fordel af at 

modtage personalegodet. Hovedreglen for beskatning af personalegoder er, at godet skal beskattes 

til markedsværdi. Det vil derfor sige at det er skattemæssigt uinteressant, da medarbejderen ikke 

opnår nogen fordel heraf, for hvis lønnen var tilsvarende større, kunne medarbejderen selv have købt 

godet60.  På grund af forskellige problemstillinger som administrative byrder og huller i lovgivningen61, 

har Skatterådet besluttet at indføre standardsatser og skematiske værdier for flere personalegoder 

jf. LL. Det er i disse tilfælde hvor det er skattemæssigt interessant, hvis den skattemæssige værdi 

(standardsats) er lavere end markedsværdien. 

Det blev undersøgt at der er flere undtagelser til hovedreglen af beskatning af personalegoder, som 

foruden dækker de standardiserede værdier (se mere herom i afsnit 5, 6 og 7), men også de 

forskellige muligheder for skattefrihed.  

En medarbejder kan f.eks. skattefrit opnå rabat på varer og tjenesteydelser som sin arbejdsgiver 

udbyder som salg i led af sin virksomhed, så længe rabatten ikke overstiger avancen. Derudover er 

der indført to forskellige bagatelgrænser, hvor den første omhandler arbejdsrelaterede 

personalegoder som i overvejende grad er stillet til rådighed af arbejdsgiver, som led i arbejdets 

udførelse. Der foreligger kun beskatning af arbejdsrelaterede personalegoder, når den samlede sum 
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heraf overstiger kr. 6.100 (2018). Den anden bagatelgrænse er for mindre personalegoder, hvor 

begrebet dækker over fødselsdag- og julegaver samt mindre påskønnelser. Bagatelgrænsen for 

mindre personalegoder er på kr. 1.100 (2018), dog er julegaven altid skattefri hvis den har en 

markedsværdi på under kr. 800. Overskrides bagatelgrænserne, beskattes modtageren af hele 

beløbet og ikke kun differencen. 

Foruden ovenstående findes desuden LL §30, som er reglen for skattefrie sundhedsbehandlinger. 

Ansatte som modtager arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger er skattepligtige i henhold til den 

almindelige hovedbestemmelse i LL §16. Der er dog enkelte undtagelser, hvor medarbejderen 

alligevel kan undgå skattepligt jf. LL §30. Der er to primære undtagelser for beskatning, hvor den ene 

er reglen om arbejdsskade og forebyggelse, som udgangspunkt er skattefrie. Der vil i mange tilfælde 

være skattefrihed for arbejdsgiverbetalte omkostninger til behandling af alkohol og medicinmisbrug, 

rygeafvænning samt andre rusmidler.  

Det blev undersøgt at arbejdsgiverbetalte uddannelser eller kurser efter LL §31 altid er skattefrie for 

modtageren, så længe det har tilstrækkelig erhvervsrelevans. Dette harmonerer med en moderne og 

ansvarlig personalepolitik samt med de af regeringens udmeldte uddannelsesmål om 2020-planen62. 

Del III – Lønomlægning 

5. Lønomlægning (Mads) 

5.1 Hvad er lønomlægning? 

Arbejdsgivere og arbejdstagere bruger ofte i flæng ordene ”flekslønsordning” eller ”fleksibel 

lønpakke”, når lønnen skal sammensættes. Det faglige begreb er dog ”lønomlægning”. Ordningen 

betegnes ved at personalegoder finansieres ved en nedgang i medarbejderens kontantløn eller 

ændring af dele af lønnen, såsom bonus eller pension. Lønomlægning er derfor en ordning hvor en 

del af kontantlønnen bliver omlagt til goder63. 

Det er ikke ualmindeligt eller i strid med loven, at arbejdsgiver udbetaler medarbejderens løn i anden 

form end kontanter, hvilket vil sige at arbejdsgiver og medarbejderen har aftalefrihed. Løn kan derfor 

udbetales i personalegoder som telefon, dataforbindelse, sundhedsforsikring, massage osv. Selvom 

der er aftalefrihed mellem arbejdstager og arbejdsgiver, kan SKAT dog anfægte ordningen hvis ikke 

aftalen er skatteretlig gyldig, dvs. om den er i strid med skatteretlige regler eller principper. 

Personalegoder kan dog under alle omstændigheder være hvad som helst under vilkårene om at 

SKATs betingelser er opfyldt. Der skal dog herunder skelnes mellem, om lønnens overordnede 

sammensætning er ændret eller om der er tale om betaling af et rent privat gode64. 

Betingelserne skal være opfyldt ved alle former for lønforhandling, herunder når:  

 Godet finansieres ved en nedgang i kontantlønnen. 

 Godet finansieres ved tilbageholdenhed af nettoløn samt forhøjelse af kontantlønnen. 

                                                      
62 https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2012/20202013plan-giver-rad-til-stort-uddannelsesloft 
63 DJV 2018 C.A.5.1.7.1 
64 DJV 2018 C.A.5.1.7.1 
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 En særlig del af lønnen, f.eks. pension eller bonus, ændres til løn i formuegoder. 

Det er desuden underordnet om vidt lønforhandling foregår med vurdering på forsat 

ansættelsesforhold eller om der er tale om lønfastlæggelse ved nyansættelse65. 

Der skal gøres opmærksom på at goder, som indgår i en lønomlægning, ikke samtidig kan være 

omfattet af personaleplejefritagelsen. Dette kan fortolkes ud fra personaleplejefritagelsen ordlyd om 

at ”Goder af uvæsentlig værdi, der kun er til rådighed på arbejdspladsen som led i den almindelige 

personalepleje, er ikke skattepligtige 66”. Godet er derfor finansieret igennem en lønnedgang og er 

derfor ikke i overensstemmelse med ”led i den almindelige personalepleje”67. 

Lønomlægning kan foretages med alle slags ordninger inklusiv goder, der ikke er særligt lempeligt 

beskattet. Selvom arbejdsgiver og arbejdstager har aftalt at ændre lønnens sammensætning, og at 

modtageren opnår en begrænset skattemæssig besparelse, skal betingelserne stadig være opfyldt.  

Goder som tyverialarm, børnepasning og tandforsikring er eksempler på ikke lempelige goder. Visse 

goder er dog ikke AM-bidragspligtige, og der kan her opnås en større skattemæssig besparelse68. 

5.2 SKATs betingelser for lønomlægning 

Der findes nogle generelle regler og principper, som skal være tilstede før anvendelse af 

lønomlægning er i overensstemmelse med skattevæsenets vurdering af lønomlægning. SKAT har 

derfor opstillet tre betingelser, som alle skal være opfyldt før SKAT kan godkende skatteansættelsen. 

De følgende betingelser i deres ordlyd er som følgende69:  

1) Aftalen om omlægning af lønnen skal være civilretlig gyldig. 

2) Aftaletidspunktet, hvor der sker ændring i lønnens sammensætning, skal ligge før det tidspunkt, 

hvor man får ret til den løn, som aftalen vedrører.  

3) Aftalen om lønomlægning skal være en reel ændring af lønnens sammensætning og må ikke 

indebære en betaling for et rent privat gode med ubeskattede midler. 

5.2.1 Civilretlig gyldighed 

Første punkt vedrører civilret, som er den juridiske del af loven, der regulerer private aftaler mellem 

juridiske og fysiske personer. Når man snakker om at en aftale er civilretlig gyldig, menes der at den 

er juridisk bindende for begge parter. Hvis aftalen derimod ikke er gyldig, binder den ikke parterne 

og derfor er den heller ikke anerkendt af SKAT. Som udgangspunkt er skatteret derfor en disciplin i 

civilret. Når der skal vurderes om vidt en lønomlægning er civilretlig gyldig, afhænges det af de 

almindelige aftaleretlige regler og principper. Vurderinger kan foretages ud fra eksempelvis 

nedskrevne grundlag for aftalen, herunder overenskomster. Derudover kan love eller faktiske forhold 

begrænse aftalefriheden70. 

                                                      
65 DJV 2018 C.A.5.1.7.1 
66 DJV 2018 C.A.5.1.7.1 
67 SKM2010.162.SKAT 
68 DJV 2018 C.A.5.1.7.1 
69 DJV 2018 C.A.5.1.7.1 
70 DJV 2018 C.A.5.1.7.2 
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For at foretage en vurdering om en konkret lønomlægningsaftale er gyldig, er det en nødvendighed 

at kontrollere om aftalen ligger inden for de fastsatte rammer af eksempelvis overenskomster mv. - 

som er på området. Da det kan være et omfattende arbejde at sætte sig ind i alle overenskomster 

fordelt på alle brancher, anvender SKAT i praksis fagforeninger og organisationers vurdering om 

aftalen er i overensstemmelse med overenskomsterne. Det er derfor altafgørende, at aftalernes 

indhold er veldokumenteret og at vilkår, varighed, klausuler mv. er udtrykkeligt angivet71. 

I en sag godkendte skatterådet ikke en ændring i lønnens sammensætning vedrørende finansiering 

til en MBA-uddannelse, hvor der ville være en nedgang i kontantlønnen på fire måneder. Aftalen om 

lønomlægning blev ikke anset som gyldig, da ordningen var indgået på et usædvanligt tidspunkt72. 

5.2.2 Aftaletidspunkt og retserhvervelsesprincip 

Den anden betingelse vedrører aftaletidspunkt og retserhvervelsesprincippet. Aftaletidspunktet er i 

sin definition det tidspunkt, hvor der er indgået en bindende aftale. Aftaletidspunktet er derfor i 

denne sammenhæng, der hvor det er aftalt at foretage en omlægning og som skal være før 

retserhvervelsestidspunktet, som lønomlægningen vedrører73. Retserhvervelsesprincippet går 

grundlæggende ud på, at beskatning som udgangspunkt sker på det tidspunkt, hvor en skattepligtig 

person modtager et formuegode. Det er dog i praksis op til en konkret vurdering, hvornår en 

skattepligtig endeligt har erhvervet ret til et gode, og det gør det ikke mindre kompliceret at bl.a. 

kildeskatteloven har modificeret betydningen74. Skattepligten indtræder derfor ved den endelige 

retserhvervelse. Vurderingen, af om betingelsen er overholdt, skal ske ved at fastlægge 

aftaletidspunktet og retserhvervelsestidspunktet75. 

En typisk sag var at der ikke måtte aftales, at en del af en medarbejders bonus som kom til udbetaling 

i 2009 ikke kunne sammensættes til medarbejderaktier, da medarbejderen efter 

retserhvervelsesprincippet allerede havde erhvervet retten til bonussen inden ønsket om ændring76. 

5.2.3 Lønnens sammensætning  

Den sidste betingelse handler om arbejdsgiver ikke må betale for rent privat gode med ubeskattede 

midler, hvilket vil være en uretmæssig modregning. Medarbejderen vil i sådant et tilfælde være 

skattepligtig af den løn som der været foretaget modregning i. Det skal derfor afgøres ud fra en 

individuel vurdering af de faktiske forhold, om en lønomlægning har karakter af en reel ændring af 

lønnens sammensætning, eller om arbejdsgiver betaler et ”rent privat” gode med ubeskattede 

midler77. 

Ved en vurdering af om arbejdsgiveren betaler for et rent privat gode med ubeskattede midler, findes 

der en række typiske stillingtagende som kan hjælpe på afklaringen. 

                                                      
71 DJV 2018 C.A.5.1.7.2 
72 SKM2010.56.SR 
73 DJV 2018 C.A.5.1.7.3 
74 DJV 2018 C.A.1.2.1 
75 DJV 2018 C.A.5.1.7.3 
76 SKM2010.261.SR 
77 DJV 2018 C.A.5.1.7.4 
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 Er godet stillet til rådighed af arbejdsgiveren? 

Der skal her vurderes om hvem der stiller godet til rådighed. Det er ofte i tilfælde, hvor godet er 

udbudt af en tredjepart og i så fald har det stor betydning om hvem der er kontraktspart. Der kigges 

her på hvem der har størst indflydelse på aftalerne, og hvem der er mest involveret i forhandlingerne 

med udbyderen. Det kan være en indikation på betaling af et rent privat gode, hvis arbejdstageren er 

direkte forpligtet overfor tredjeparten, hvilket ofte kan aflæses af konsekvensen ved ændring i 

aftaleperiode eller ved ophør af aftalen.  En medarbejder kan eksempelvis få stillet en 

datakommunikationsforbindelse til rådighed af arbejdsgiver mod en lønomlægning. Hvis udbyderen 

af ydelsen ændrer prisen på produktet, og prisændringen bliver afspejlet i lønomlægningen, er det et 

tegn på at godet ikke er stillet rådighed af arbejdsgiveren. Medarbejderen kan derfor blive anset for 

at bære forpligtelsen. Tidligere blev sådanne sager ofte afgjort på baggrund af om arbejdsgiver havde 

tilstrækkelig økonomisk risiko - det er dog ikke krav, da arbejdsgiveren lige så vel kan opnå en 

økonomisk gevinst78. 

Bemærk at det er almindeligt, at nogle uddannelsessteder kræver at den studerende selv agerer som 

kontraktspart med udbyderen. Det er derfor i praksis godkendt at arbejdsgiveren har stillet godet til 

rådighed, selvom den studerende og ansatte bære kontraktsparten, dog med den betingelse at 

medarbejderen ikke må have disponeringsret over midlerne overført fra arbejdsgiver til 

uddannelsesstedet79.  

 Er lønnedgangen uafhængig af eventuelt varierende udgifter? 

Dette har tæt tilknytning til ovenstående. Det skal forstås om et eventuelt variabelt forbrug afspejles 

i lønnedgangen. Det er ikke afgørende om der er et faktisk variabelt forbrug, men blot at det ikke må 

ændres i lønnen. Lønnedgangen behøver derfor ikke at svare til godets markedsværdi eller 

arbejdsgiverens samlede udgifter. En måde hvorpå arbejdsgiver og arbejdstager kan arrangere, så 

dette er i overensstemmelse med civilretten, er ved på forhånd at aftale forbruget og en ”fast” 

kontantlønsnedgang80. Om den ansatte faktisk modtager det aftalte antal ydelser er underordnet, så 

længe lønomlægningen forbliver uændret. Test af forbruget giver naturligvis kun mening ved nogle 

form for goder, eksempelvis massagebehandlinger og ikke sundhedsforsikringer, uddannelser mv81. 

 Hvor lang tid varer lønnedgangen? 

For at der skal være en reel ændring i vederlagssammensætningen, skal nedgangen i kontantlønnen 

som hovedregel vare 12 måneder – dette er typisk i overensstemmelse med at der foretages 

lønforhandling én gang årligt. Det er dog altid op til en konkret vurdering om lønomlægningens 

varighed er gyldig, specielt ved tilfælde med en varighed på under et kalenderår. Det er eksempelvis 

et tegn på betaling af privatgode og ikke en reel ændring i lønnens sammensætning, hvis en 

arbejdstager går ned i løn i én uge og tilsvarende modtager en massage af samme værdi82. SKAT kan 

                                                      
78 DJV 2018 C.A.5.1.7.4 
79 DJV 2018 C.A.5.1.7.4 
80 SKM2006.289.SR 
81 DJV 2018 C.A.5.1.7.4 
82 DJV 2018 C.A.5.1.7.4 
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i visse tilfælde godkende en ekstraordinær lønforhandling og vurdere det som sædvanligt tidspunkt. 

Forudsætningen er at der skal være tvungne omstændigheder, som gør sig gældende for at 

arbejdstager og arbejdsgiver kan genforhandle aftalen. Eksempler herpå er ved arbejdstagers flytning 

eller længerevarende sygdom83. 

 Fremgår ændringen i lønnen som et fradrag på lønsedlen? 

Hvis lønomlægningen fremgår som et fradrag i bruttolønnen, indikerer det at der er tale om betaling 

af et rent privat gode med ubeskattede midler. Det skal kunne dokumenteres at ændringer i 

vederlagets sammensætning ikke sker ved en modregning i bruttolønnen. Dokumentation kan være 

en skriftlig aftale om at arbejdstagerens retskrav på kontantløn er lavere end lønsedlen viser84. 

De fire nævnte momenter er ikke en udtømmende liste, så der kan være andre forhold som kan have 

indflydelse på vurderingen. Momenterne er dog i sagens natur indbyrdes sammenhængende og kan 

være svært usammenlignelige at vurdere enkeltvist. 

5.3 Fri telefon over lønomlægning  

Som beskrevet i afsnit 6 kan en arbejdsgiver stille en telefon til rådighed for arbejdstageren og lade 

dem beskatte efter LL §16, stk. 12. Dette kan være interessant for medarbejderen, da 

beskatningsreglen herfor afviger fra hovedreglen om beskatning til markedsværdi. Medarbejderen 

skal derfor beskattes af en fast takst bestemt af lovmagten og her er det skattemæssigt interessant, 

hvis markedsværdien er højere end standardsatsen. 

For at tydeliggøre det interessante skattemæssige aspekt er nedenstående eksempel opstillet.  

Forudsætninger for beregning 

Eksemplet tager både udgangspunkt i en bundskatteyder og en topskatteyder, med henholdsvis en 

marginalskatteprocent på 40,2 % og 56,5%85. I eksemplet er der brugt den bedst sælgende telefon 

senest opdateret i marts 2018, som er en Apple iPhone X 64GB86. Smartphonen koster jf. Telias 

webshop kr. 7.165 inkl. binding. Der er desuden brugt deres standard abonnement til kr. 249 pr. 

måned. Prisen forudsættes at kunne handles til samme værdi for så vel som arbejdstager privat og 

arbejdsgiveren. I det udarbejdede eksempel er det forudsat, at hele værdien af telefonen er fordelt 

over en almindelig aftaleperiode på 12 måneder, hvilket nødvendigvis ikke er fuldstændig 

sammenligneligt.  Desuden er det forudsat at medarbejderne ikke tidligere er blevet beskattet af fri 

telefon eller internet. Det er for simplificeringens skyld forudsat at kontantlønsnedgangen er identisk 

til de faktiske omkostninger, baseret på bindingsperioden og telefonens købspris. 

 

                                                      
83 DJV 2018 C.A.5.1.7.4 
84 DJV 2018 C.A.5.1.7.4 
85 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-2018 
86 https://www.telia.dk/privat/mobiler-og-tablets/top-10-smartphones/ 
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Kilde: egen udarbejdning 

Eksemplet viser at der er en meget gunstig skattebesparelse for begge medarbejdere. 

Bundskatteyderen sparer 29%, og topskatteyder sparer 41%, ved at virksomheden stiller telefonen 

til rådighed og finansierer det via. bruttolønnen. Ovenstående er et godt eksempel på fordelen ved 

som arbejdstager at have en ”dyr” telefon over bruttolønsordningen, da markedsværdien er 

væsentlig højere end standardtaksten og dermed opnår en markant besparelse. Det er dog vigtigt at 

påpege, at det er arbejdsgiveren som ejer telefonen, og efter endt lønperiode skal godet enten 

tilbageleveres til virksomheden eller som alternativ kan medarbejderen vælge at købe telefonen til 

markedsværdi. Det kan dog være svært at opgøre markedsværdien, men den må højest udgøre 

respektive kr. 2.956 for bundskatteyderen og kr. 4.154 for topskatteyderen inden den skattemæssige 

besparelse forsvinder.  

Det er foruden ovenstående vigtigt at have andre overvejelser med inden, man som arbejdstager 

beslutter sig for om det er en god løsning. Det bør overvejes om der er en reel nytteværdi af godet, 

dvs. om der er behov for en dyr telefon frem for et prisbilligere valg. Et forslag kunne være at 

sammenligne to forskellige telefoner og opveje om skattefordelen taler for, eller om alternativet 

dækker samme behov. 

5.4 Fri sundhedsforsikring over lønomlægning 

Som nævnt i afsnit 4.10 skal sundhedsforsikringer som hovedregel beskattes efter de almindelige 

principper om markedsværdi jf. LL §16. Det vil matematisk set være indifferent om arbejdstageren 

lader sig beskatte af fri sundhedsforsikring eller blot erhverver forsikringen privat med beskattede 

midler. 

For at belyse den skattemæssige behandling er nedenstående tabel udarbejdet. 

 

Ej fri telefon Fri telefon Ej fri telefon Fri telefon

Gage 25.000 25.000 60.000 60.000

Telefon gode, iPhone X 64GB 0 -597 0 -597

Månedligt abonnement, bundet 0 -249 0 -249

Værdi af fri telefon 0 233 0 233

Beskatningsgrundlag 25.000 24.387 60.000 59.387

Marginalskat gage inkl. AM, 40,2% / 56,5% -10.050 -9.710 -33.900 -33.422

Marginalskat gode inkl. AM, 40,2% / 56,5% 0 -94 0 -132

Udligning, fri telefon 0 -233 0 -233

Nettoløn 14.950 14.350 26.100 25.600

Køb af telefon, privat -597 0 -597 0

Telefonabonnement, privat -249 0 -249 0

Nettoløn efter telefonomkostninger 14.104 14.350 25.254 25.600

Besparelse pr.  måned 0 246 0 346

Besparelse pr.  år 0 2.956 0 4.154

Besparelse i procent 0 29% 0 41%

Topskatteyder
Fri telefon over bruttoløn, månedsløn

Bundskatteyder
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Forudsætninger for beregning 

Der er taget udgangspunkt i en sundhedsforsikring hos TopDanmark for en person på 35 år (det er 

dog beregningsmæssigt underordnet), hvor prisen for en årlig standard sundhedsforsikring ligger på 

kr. 2.29887. Det er antaget at godet er finansieret i lønomlægningen til markedsværdi. Det har ikke 

været muligt at indhente en pris på en sundhedsforsikring udbudt til erhverv, hvorfor det er forudsat 

at prisen er identisk.  

 

Kilde: egen udarbejdning 

Som ovenstående antyder er der efter forudsætningerne ingen fordel at indhente ved at lade sig 

beskatte af fri sundhedsforsikring. Lønnedgangen svarer til markedsværdien som medarbejderen 

efter LL §16 skal beskattes af. Medarbejderen kunne derfor selv have købt godet.  

Det skal dog ikke udelukkes at arbejdsgiveren kan indhente et bedre tilbud end medarbejderen 

grundet mængderabat e.l.  

5.5 Delkonklusion 

Som undersøgt ovenfor indebærer en lønomlægning, at arbejdstager og arbejdsgiver indgår en aftale 

om ændring af vederlagets sammensætning. Udgangspunktet er at alle typer goder kan indgå i en 

lønomlægningsaftale. Det er dog ikke nødvendigvis en fordel for medarbejderen, da hovedreglen for 

beskatning af goder er markedsværdien. Det kan med andre ord kun svare sig at indgå en aftale om 

omlægning, når den skattepligtige værdi af lavere end lønnedgangen. 

Det kan konkluderes at ved en lønnedgang, hvor godet enten er skattefrit eller beskattes til en lavere 

værdi (standardsats) end markedsværdi, er det skattemæssigt interessant at indgå i en fleksibel 

                                                      
87 https://www.topdanmark.dk/forsikringer/sundhedsforsikring/priser-for-sundhedsforsikring/ 

Gage 25.000 25.000 60.000 60.000

Sundhedsforsikring 0 -192 0 -192

Værdi af fri sundhedsforsikring 0 192 0 192

Beskatningsgrundlag 25.000 25.000 60.000 60.000

Marginalskat gage inkl. AM, 40,2% / 56,5% -10.050 -9.973 -33.900 -33.792

Marginalskat gode inkl. AM, 40,2% / 56,5% 0 -77 0 -108

Udligning 0 -192 0 -192

Nettoløn 14.950 14.759 26.100 25.909

Sundhedsforsikring, privat -192 0 -192 0

Nettoløn efter telefonomkostninger 14.759 14.759 25.909 25.909

Besparelse pr.  måned 0 0 0 0

Besparelse pr.  år 0 0 0 0

Besparelse i procent 0 0% 0 0%

Bundskatteyder Topskatteyder

Fri sundhedsforsikring over 

bruttoløn, månedsløn

Ej fri 

sundheds-

forsikring

Fri sundheds-

forsikring

Ej fri 

sundheds-

forsikring

Fri sundheds-

forsikring
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lønpakke. Der er dog visse forbehold som bør indgå i overvejelserne om hvorvidt det er til 

medarbejderens fordel at indgå i en lønomlægning, herunder: 

 Hvordan beskattes godet?  

Alt afhængig af hvordan det enkelte gode beskattes, har det stor betydning for optimering af skatten. 

For det er ikke altid en økonomisk fordel for medarbejderen at modtage et personalegode. Det er 

umiddelbart ikke interessant at lade sig beskatte af et personalegode som beskattes til 

markedsværdi, da arbejdstageren selv kunne have købt godet, hvis lønnen var tilsvarende større. Det 

er derfor vigtigt at sætte sig ind i hvordan godet beskattes. Som beregningseksemplet i afsnit 5.3 

viser, er det her som udgangspunkt til medarbejderens fordel at lade sig beskatte af fri telefon 

igennem en lønomlægning. Og hvorfor så det? Forklaring ligger i at markedsværdien er højere end 

standardsatsen for fri telefon, kr. 2.800 (2018 niveau). 

 Er godet til blandet anvendelse? Eller udelukkende til privat brug? 

Der skal skelnes mellem sondringen, om vidt godet er stillet til rådighed af arbejdsgiver til brug for 

arbejdets udførelse eller om det er et rent privat gode. Det er typisk en betingelse for goder som er 

lempeligt beskattet eller skattefrie, at godet skal være stillet til rådighed af arbejdsgiver88. Det kan 

fortolkes som en værns regel mod skattefri aflønning. 

 Hvad er nytteværdien? Og er der andre alternativer? 

Det skal gøres op, om hvorvidt der er en reel nytteværdi af godet. Hvis medarbejderen har et behov 

som er mindre end det gode, som kan blive stillet til rådighed og vel at mærke er et billigere alternativ 

end beskatningsgrundlaget, kan det til en vis grad sammenlignes. Der skal derfor altid laves en 

konkret vurdering af nytteværdien. 

Som ovenstående dikterer er der flere forhold, som kan gøre sig gældende til overvejelserne om 

lønomlægning. Det skal gøres klart at der ikke kan fremstilles en udtømmende liste over hvad der kan 

indgå i overvejelserne, hvorfor der kan være andre forhold som kan have betydning for 

skatteoptimeringen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
88 DJV 2018 C.A.5.1.7.4 
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Del IV – Fri telefon 

6. Beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse (Rasmus) 

6.1 Baggrund og generelt om reglerne 

I januar 2010 indførtes multimediebeskatningen, hvilket indebar at medarbejdere, der af sin 

arbejdsgiver får stillet multimedier, i form af telefon, computer mv. til rådighed for privat brug, skal 

beskattes af kr. 3.000 om året. 

Reglerne for beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse blev fra 1. januar 

2012 (indkomståret 2012) ændret således at, i tilfælde af at en medarbejder får stillet en telefon til 

rådighed, som ligeledes er til rådighed privat, skal medarbejderen beskattes af kr. 2.800 om året 

(2018 niveau), jf. LL §16, stk. 12. pkt. 1. 

Hvis medarbejderen får stillet en computer til rådighed, som udelukkende anvendes arbejdsmæssigt 

og som ikke er en del af en bruttolønsordning er denne skattefri, jf. LL §16, stk. 13 pkt. 1. Ligeledes 

er det skattefrit hvis medarbejderen får stillet en internetforbindelse til rådighed i privatsfæren, 

udelukkende hvis denne giver adgang til arbejdsgiverens netværk, jf. LL §16, stk. 12. pkt. 3.89 Det 

betyder at hvis medarbejderen får stillet en internetforbindelse til rådighed privat og ikke har adgang 

til arbejdsgiverens netværk, skal medarbejderen beskattes af fri telefon. I tilfælde af at 

medarbejderen både beskattes af fri datakommunikationsforbindelse og fri telefon, sker der en 

samlet beskatning, som svarer til kr. 2.800 (2018 niveau). 

Lovændringen blev omfattet med henblik på at følge den teknologiske udvikling og udviklingen i de 

geografiske udfordringer på arbejdsmarkedet og dermed igen skabe mulighed for køb af 

hjemmearbejdspladser, og at en medarbejder, jf. lovgivningen har mulighed for at tage sin 

arbejdscomputer med hjem for at arbejde, uden dette udgør en beskatning for medarbejderen. 

Arbejdstelefoner, der er nødvendige for udførelse af medarbejderens funktion, beskattes ikke i lighed 

med tidligere, hvilket er med til at sikre en mere fleksibel arbejdsplanlægning samtidig med en mere 

rimelig beskatning, når multimedierne anvendes privat, i forhold til prisudviklingen på multimedier 

sammenlignet med tidligere år, hvor multimedieprodukterne var dyrere90. 

6.1.2 Beskatning af fri telefon 

Som beskrevet ovenfor skal medarbejdere, der får stillet en telefon til rådighed af arbejdsgiveren, 

som udgangspunkt beskattes efter LL §16, stk. 12. Medarbejderen beskattes af kr. 2.800 om året 

uanset hvor mange arbejdsgivere der stiller telefon til rådighed, hvor medarbejderen har fri telefon 

til privat benyttelse. Satsen for beskatningen er fast og varierer ikke med virksomhedens faktiske 

omkostninger til telefonen. Der kan ikke ske modregning i egne afholdte omkostninger til telefon i 

hjemmet. Den skattepligtige værdi nedsættes i tilfælde af at telefonen, som bliver beskattet ikke er 

til rådighed. Nedsættelsen sker i det antal måneder, hvori ingen af de beskattede goder er til 

rådighed91. 

                                                      
89 DJV 2018 C.A.5.2 
90 DJV 2018 C.A.5.2 
91 DJV 2018 C.A.5.2.3.1 
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I tilfælde af at en medarbejder har haft mobiltelefonen med hjemme i privatsfæren en enkelt gang, 

vil medarbejderen, jf. formodningsreglen blive beskattet af fri telefon, da der vil være en formodning 

om at medarbejderen har privat rådighed over telefonen. Ligeledes hvis medarbejderen benytter sig 

af telefonen i forbindelse med en fjern- eller hjemmearbejdsplads vil der være formodning om privat 

rådighed over telefon og dermed beskatning af fri telefon for medarbejderen. En medarbejder der 

har aftalt med dennes arbejdsgiver at have en telefon til privat rådighed, vil grundet 

rådighedsbegrebet stadigvæk blive beskattet af fri telefon, til trods for medarbejderen ikke benytter 

telefonen i privathenseende og uanset om medarbejderen har denne telefon med hjemme eller om 

den ligger på arbejdspladsen92. 

Ved beskatning af fri telefon for en medarbejder, skelnes der mellem om telefonen er stillet til 

rådighed for medarbejderen eller om hvorvidt telefonen overdrages til medarbejderen til eje. I 

tilfælde af at medarbejderen får stillet telefonen til rådighed af arbejdsgiveren skal medarbejderen, 

som udgangspunkt blot beskattes af fri telefon efter de gældende regler. Derimod hvis 

medarbejderen får ejerskab over telefonen, skal medarbejderen beskattes af telefonens 

markedspris. Hvis medarbejderen køber telefonen til markedsprisen, sker der ingen skattemæssige 

konsekvenser, jf. LL §16, stk. 3. Et eksempel kan være at medarbejderen overtager telefonen, når 

arbejdsgiveren anskaffer sig nyt udstyr, dette udløser en almindelig beskatning af godets 

markedsværdi på overdragelsestidspunktet93. 

 

 
Kilde: egen udarbejdning 

Skemaet ovenfor er lavet på grundlag af henholdsvis en medarbejder, hvis indkomst er under 

topskattegrænsen med en indkomst på kr. 300.000 årligt og en medarbejder der er over 

topskattegrænsen med en indkomst på kr. 720.000 årligt94. Hos begge medarbejdere har vi forudsat 

at medarbejderen har en månedlig telefonudgift på kr. 233, ved ikke at blive beskattet af fri telefon. 

                                                      
92 DJV 2018 C.A.5.2.3.3 
93 DJV 2018 C.A.5.2 
94 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2018 

Ej fri telefon Lønforhøjelse Fri telefon Ej fri telefon Lønforhøjelse Fri telefon

Gage 25.000 25.000 25.000 60.000 60.000 60.000

Lønstigning svarende til værdi fri telefon 0 233 0 0 233 0

Værdi af fri telefon 0 0 233 0 0 233

Beskatningsgrundlag 25.000 25.233 25.233 60.000 60.233 60.233

Marginalskat gage inkl. AM, 40,2% / 56,5% -10.050 -10.144 -10.050 -33.900 -34.032 -33.900

Marginalskat gode inkl. AM, 40,2% / 56,5% 0 0 -94 0 0 -132

Nettoløn 14.950 15.090 15.090 26.100 26.202 26.202

Telefonabonnement, privat -233 -233 0 -233 -233 0

Værdi af fri telefon 0 0 -233 0 0 -233

Nettoløn efter telefonomkostninger 14.717 14.857 14.857 25.867 25.969 25.969

Besparelse pr. måned - Fri tel. vs. ingenting 0 140 0 102

Besparelse pr. år 0 1.674 0 1.218

Besparelse pr. måned - Fri tel. vs. lønstigning 0 0 0 0

Besparelse pr. år 0 0 0 0

Topskatteyder
Fri telefon over bruttoløn, månedsløn

Bundskatteyder
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Herudover fremgår beregningen for begge medarbejdere både med- og uden beskatning af fri telefon 

samt en kolonne hvor af medarbejderen har fået en lønstigning tilsvarende værdien af fri telefon. 

Besparelse pr. måned for fri telefon vs. ingenting udtrykker, hvor meget medarbejderen sparer på at 

blive beskattet af fri telefon mod ikke at blive beskattet fri telefon og således selv betale 

telefonudgifterne for beskattede penge og ikke modtage en lønstigning tilsvarende værdien af fri 

telefon. 

Det fremgår af tabellen at medarbejderen, som har en indkomst under topskattegrænsen, ved den 

valgte abonnementspris har en besparelse på kr. 140 pr. måned, hvilket er en højere besparelse i 

forhold til medarbejderen, med en indkomst over topskattegrænsen, som sparer kr. 102 pr. måned. 

Dette er ganske naturligt, da medarbejderen med en indkomst over topskattegrænsen, selvfølgelig 

bliver beskattet hårdere af fri telefon, selvom værdien på begge medarbejdere er kr. 2.800 (2018-

niveau).  

Besparelse pr. måned for fri telefon mod lønstigning udtrykker, hvor meget medarbejderen sparer 

på at blive beskattet af fri telefon mod at få en lønstigning på tilsvarende beløb, altså kr. 233. I dette 

tilfælde, hvor medarbejderen får en lønstigning svarende til værdien af fri telefon, giver det ved en 

abonnementspris på kr. 233 pr. måned, en besparelse på kr. 0. 

Om hvorvidt medarbejderne kan spare penge eller ikke sparer penge ved beskatning af fri telefon 

afhænger af flere ting. Prisen på abonnementet kan varierer ud over kr. 233, som fremgår af vores 

eksempel – herunder er følgende regel gældende, at hvis abonnementet koster medarbejderen 

under kr. 233 vil besparelsen være mindre, da privatudgiften falder og på et tidspunkt vil den vende 

til en udgift. Hvis abonnementet koster mere end kr. 233 vil besparelsen være større end i eksemplet. 

Herudover skal det tages i betragtning om hvorvidt medarbejderen ved beskatning af fri telefon for 

stillet selve telefonen til rådighed, hvilket indgår i beskatningen. Hvis medarbejderen ikke bliver 

overdraget ejerskabet af telefonen og i den forbindelse vil medarbejderen have en ekstra omkostning 

til telefon, hvis medarbejderen ikke bliver beskattet af fri telefon og selv skal ud og afholde udgiften 

til telefonen. 

6.2.1 Ægtefæller 

I tilfælde af at begge ægtefæller bliver beskattet af fri telefon indenfor samme indkomstår, nedsættes 

den skattepligtige værdi af fri telefon med 25 % for hver af ægtefællerne. Dog er det en betingelse 

for nedsættelsen, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af goderne før reduktion udgør 

mindst kr. 3.70095. 

Hvis ægtefællerne er berettiget til at få reduceret den skattepligtige værdi, kan disse først få 

reduktionen på årsopgørelsen for det givne indkomstår. Dette skyldes at arbejdsgiveren ikke har de 

fornødne oplysninger om en medarbejders ægtefælle. Begge ægtefællers arbejdsgivere skal derfor 

hver især indeholde A-skat og AM-bidrag af det fulde beløb og indberette dette til SKAT. Det vil sige 

at den ansatte bliver beskattet af det fulde beløb i løbet af indkomståret96. 

                                                      
95 DJV 2018 C.A.5.2.3.1. 
96 DJV 2018 C.A.5.2.3.1. 
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I tilfælde af at ægtefællerne har samme arbejdsgiver og begge får stillet en telefon til rådighed for 

privat brug, skal begge ægtefæller beskattes. Hvis det i stedet kun er den ene ægtefælle der får en 

telefon stillet til rådighed fra dennes arbejdsgiver, må øvrige personer i husstanden, herunder også 

den anden ægtefælle benytte godet, uden det udløser beskatning af personen, der benytter godet. 

Så længe at godet ikke direkte er stillet til rådighed for den anden ægtefælle af arbejdsgiveren97. 

6.2.2 Modregning af private telefonudgifter 

Inden multimedieskatten blev indført i 2010, havde medarbejdere der blev beskattet af fri 

multimedie mulighed for at modregne dennes telefonudgifter fra husstanden, herunder 

ægtefælle/samlever samt børns telefonudgifter i den skattepligtige værdi. 

På daværende tidspunkt udgjorde beskatningen af fri telefon kr. 3.000. Hvis medarbejderen i så fald 

eksempelvis udgifter til telefon i husstanden på kr. 2.500 ville den skattepligtige værdi af fri telefon 

udgøre forskellen, altså kr. 500. Den skattepligtige værdi ville dog aldrig kunne blive negativ. 

Modregningsregel valgtes ikke at blive genindført, da det blev vurderet at det ikke var 

hensigtsmæssigt at kunne modregne private telefonudgifter og øvrige private telefonregninger fra 

husstanden98 

Ydermere er en modregningsregel i denne form modstridende i målet om en mere simpel 

selvangivelsesproces, hvor beskatningen primært er baseret på indberetninger fra tredje part. Som i 

dette tilfælde ved fri telefon er arbejdsgiveren99. 

6.2.3 Fri telefon en del af året 

I tilfælde af at en medarbejder udelukkende har privat rådighed over en telefon en del af året, skal 

medarbejderen udelukkende beskattes af den forholdsmæssige rådighedsperiode, som svarer til det 

antal måneder, medarbejderen har haft privat rådighed over telefonen100. 

6.2.4 Flere af hvert gode 

Som beskrevet tidligere er det en forudsætning for beskatning, at godet er til rådighed for 

medarbejderen til privat benyttelse. Medarbejderens private rådighed over godet omfatter, at andre 

i husstanden ligeledes har mulighed for at benytte godet, men ikke at arbejdsgiveren stiller godet 

direkte til rådighed for et andet medlem af husstanden, som har dette til privat rådighed, såsom f.eks. 

ægtefælle, børn, venner mv. Hvis arbejdsgiveren stiller et gode direkte til rådighed for en af 

ovenstående personer, skal denne person beskattes efter reglerne om fri telefon, hvilket er udover 

medarbejderens skattepligt af fri telefon101. 

Hvis en medarbejder får stillet flere af samme gode til privat rådighed – eksempelvis to eller flere 

telefoner, skal der være en konkret reel arbejdsmæssig begrundelse for, hvorfor medarbejderen har 

                                                      
97 DJV 2018 C.A.5.2.3.1. 
98 SKM2012.208.SR. 
99 DJV 2018 C.A.5.2.3.1. 
100 DJV 2018 C.A.5.2.3.1. 
101 DJV 2018 C.A.5.2.6.1 
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brug for flere telefoner. En begrundelse kan f.eks. være at der rådes over flere boliger og at den ene 

telefon i den forbindelse har begrænset anvendelsesmulighed eller lignende102. 

Hvis der ikke er en reel arbejdsmæssig begrundelse, for at der stilles flere af samme gode til rådighed 

for privat benyttelse, beskattes udgifterne vedrørende de ekstra goder, efter de almindelige regler, 

jf. LL §16, stk. 1103. 

6.2.5 Skattefri telefon 

Ligesom en medarbejder kan have en firmabil, som medarbejderen ikke bliver beskattet af såvel som 

en firmabil med fri bil beskatning – kan medarbejderen ligeledes enten have en telefon som bliver 

beskattet af fri telefon eller en telefon som er skattefri for medarbejderen. 

I tilfælde af at en medarbejder medbringer en mobiltelefon fra arbejdspladsen på dennes bopæl, har 

medarbejderen som udgangspunkt telefonen til privatrådighed og skal derfor beskattes af fri telefon 

efter de gældende regler, medmindre at medarbejderen og dennes arbejdsgiver opfylder 

betingelserne for at opnå skattefrihed. Betingelserne for at opnå skattefrihed skal alle opfyldes og er 

følgende104: 

1) Medarbejderens brug af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet. 

2) Medarbejderen har afgivet en tro- og love erklæring til arbejdsgiveren om udelukkende at benytte 

telefonen erhvervsmæssigt. 

3) Arbejdsgiveren fører kontrol med, at medarbejderen kun anvender telefon erhvervsmæssigt. 

4) Telefonen må dog gerne anvendes til enkeltstående private opkald til og fra telefonen. 

Det at benytte en arbejdstelefon uden for arbejdspladsen kan være en nødvendighed, eksempelvis 

fordi medarbejderen er på tilkaldevagt eller at arbejdsplanlægningen i øvrigt kræver det. Ligeledes 

kan det være nødvendigt for kunder, arbejdsgiveren eller kollegaer, at kunne få fat i medarbejderen 

eller omvendt, at medarbejderen behøver at kunne kontakte dem uden for den normale arbejdstid. 

I et sådant tilfælde, er det arbejdsgiveren der skal vurderer hvorledes arbejdsopgaverne og/eller en 

fornuftig arbejdsplanlægning gør, at det er nødvendigt for medarbejderen, at tage sin telefon med 

hjem105. 

Herudover har medarbejderen mulighed for at benytte godet til enkeltstående private opkald til og 

fra telefonen, hvilket som udgangspunkt ikke vil udløse beskatning. I en situation hvor medarbejderen 

benytter sin arbejdstelefon til enkeltstående private opkald og ikke bliver beskattet efter reglerne om 

fri telefon, lægges der vægt på hvorvidt arbejdstelefonen erstattes medarbejderens private telefon. 

Hvis dette ikke er tilfældet er det skattefrit for medarbejderen. Kontrollen af om hvorvidt dette 

overholdes påhviler arbejdsgiveren. 

                                                      
102 DJV 2018 C.A.5.2.6.1 
103 DJV 2018 C.A.5.2.3.1 
104 DJV 2018 C.A.5.2.3.4 
105 DJV 2018 C.A.5.2.3.4 
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Skatterådet har i en sag bekræftet, at medarbejdere der benytter deres arbejdstelefon i form af en 

smartphone, som medtaget på privatbopælen og i den forbindelse benyttes til lagring af private 

billeder samt at downloade private applikationer til telefonen ikke udgjorde grundlag for beskatning 

af fri telefon. Skatterådet mente at en beskatning af smartphones skulle tilsidesættes med reglerne 

og praksis for beskatning af fri telefon106. 

6.2.6 Godtgørelse af erhvervsmæssig benyttelse 

En virksomhed eller en forening må gerne godtgøre erhvervsmæssige udgifter for en 

frivillig/medarbejder i tilfælde af, at godtgørelsen dækker det faktiske forbrug af den 

erhvervsmæssige benyttelse. Derimod må der ikke gives tilskud til på et fast beløb, da dette vil være 

skattepligtigt i lighed med en arbejdsgiver der udbetaler et fast tilskud til i forbindelse med 

medarbejderes befordring107. 

Skatterådet har i en afgørelse taget stilling til en given situation, hvor virksomheden stillede en telefon 

til rådighed for en medarbejder og derudover gav et fast tilskud på kr. 17 om måneden, som skulle 

dække erhvervsmæssige opkald. Øvrige samtaler blev afholdt af medarbejderen selv. Medarbejderen 

skulle i dette tilfælde beskattes af de dagældende regler om multimediebeskatning af abonnementet 

og telefonen. Derudover skulle medarbejderen beskattes særskilt af tilskuddet på kr. 17 om 

måneden, da dette blev udbetalt uanset om medarbejderen havde haft erhvervsmæssige udgifter i 

måneden eller ej. Faktummet omkring at medarbejderen benyttede sin private telefon ændrede ikke 

ved, at medarbejderen skulle beskattes af multimedieskatten, da virksomheden betalte det til enhver 

tid gældende abonnement108. 

I en afgørelse fra skatterådet, blev udtalt at refusion af udgifter til erhvervsmæssig benyttelse i 

forbindelse med frivilligt arbejde i en forening var skattefrit for den frivillige arbejder, idet der var tale 

om udlæg efter regning. Skatterådet har i afgørelsen taget stilling til hvorledes et distriktsmedlem af 

hjemmeværnet, der havde mulighed for at få refunderet dokumentérbare udgifter vedr. 

erhvervsmæssig anvendelse af sin private telefon op til kr. 100 om måneden. Andre 

distriktsmedlemmer, som ikke havde faktiske erhvervsmæssige udgifter i størrelsesordenen kr. 100 

om måneden, kunne alene få refunderet deres faktiske udgifter til erhvervsmæssig anvendelse af 

deres private telefon op til kr. 100 om måneden, som ikke udløste beskatning109. 

6.2.7 Videregivelse af rabat 

I en situation, hvor en medarbejder køber et gode via dennes arbejdsgiver og i den forbindelse kan 

købe godet billigere ved mængderabat og medarbejderen selv afholder samtlige udgifter med 

beskattede midler, er det ikke omfattet af beskatning. Skatterådet har i en sag, hvor arbejdsgiveren 

gav medarbejderen mulighed for at benytte et fordelagtigt telefonabonnement, udtalt at 

arbejdsgiveren ikke kunne stilles at have stillet en telefon til rådighed, hvorfor medarbejderen som 

udgangspunkt ikke skulle beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning. 

                                                      
106 DJV 2018 C.A.5.2.3.4 
107 DJV 2018 C.A.5.2.6.2 
108 SKM2010.180.SR. 
109 SKM2010.294.SR og DJV C.A.5.2.3.2 . 
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Er der derimod tale om at medarbejderen kan få et billigere telefonabonnement fordi arbejdsgiveren 

selv har tegnet abonnement hos teleudbyderen og er med til at finansiere en del af abonnementet, 

vil medarbejderen være omfattet af beskatning110. 

6.2.8 Særligt for handicappede 

Hjælpemidler til handicappede personer, herunder både telefon, computer og 

datakommunikationsforbindelse, hvilke der stilles til rådighed af det offentlige efter 

sociallovgivningens regler, er skattefrie. Derimod hvis der er tale om en arbejdsgiver, der stillet goder 

til rådighed for personer med handicap, som er til privat rådighed, udløses der som udgangspunkt en 

beskatning i lighed med alle andre arbejdere, der får stillet goder til rådighed for privat benyttelse111. 

6.2.9 Indberetningspligt 

Når en medarbejder bliver beskattet af fri telefon, herunder beskattet af andre multimedier, er det 

virksomhedens ansvar at indberette beskatningen. Dette skyldes at goderne er 

arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst og virksomheden har dermed pligt til at afholde A-skat og 

AM-bidrag af de kr. 2.800 (2018-niveau)112. 

6.3 Delkonklusion 

Reglerne for beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse blev fra 1. januar 

2012 (indkomståret 2012) ændret således at, når en medarbejder får stillet en telefon til rådighed af 

arbejdsgiveren, som medarbejderen ligeledes har til privat rådighed, skal medarbejderen beskattes 

af kr. 2.800 om året (2018 niveau), jf. LL §16, stk. 12. pkt. 1. 

Medarbejderen kan dog undgå beskatning, hvis medarbejderen har underskrevet en tro- og 

loveerklæring om at denne ikke benytter telefonen i privat henseende. Dog er det et krav at 

arbejdsgiveren kontrollere medarbejderens forbrug af telefonen, for at der således ikke ”bare” kan 

udarbejdes en erklæring og dermed benytte telefonen privat. Dog må medarbejderen godt benytte 

telefonen i enkeltstående tilfælde i et omfang, hvor den ikke erstatter medarbejderens private 

telefon113. 

Fri datakommunikationsforbindelse skal som udgangspunkt beskattes af kr. 2.800 (2018-niveau), 

hvilket er samme sats som fri telefon. Dog kan medarbejderen, i en situation hvor denne både skal 

beskattes af fri telefon og fri datakommunikationsforbindelse ikke blive beskattet dobbelt, men skal 

blot beskattes samlet af kr. 2.800 (2018-niveau). Medarbejderen bliver ikke beskattet af fri 

datakommunikationsforbindelse, hvis medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens netværk. 

Efter regelændringen i 2012, er det nu muligt for medarbejdere at bruge deres arbejdscomputer til 

privat benyttelse samt at medtage arbejdscomputeren på deres private bopæl og ydermere etablere 

en hjemmearbejdsplads, uden beskatning herfor. Hvilket naturligvis er en stor fordel for 
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medarbejdere som vælger at arbejde hjemmefra, da det øger fleksibiliteten, uden at det udløser 

beskatning af medarbejderen. 

Det er udelukkende i situationer, hvor medarbejderen har få private udgifter til telefon, at det bør 

overvejes hvorvidt det er fornuftigt at tage arbejdstelefonen med hjem. Dette skyldes, at det er med 

til at afgøre om hvorvidt der skal ske beskatning – om hvor mange udgifter medarbejderen har til 

telefon i privathenseende og derfor hvorvidt arbejdstelefonen går ind og erstatter den private 

telefon. 

Hvorvidt det kan betale sig at lade sig beskatte af fri telefon, skal ses i lyset af at abonnementer og til 

dels telefoner bliver billigere og billigere, at anskaffe samtidig med at værdien af beskatningen stiger 

år for år114. 

Som beskrevet tidligere vil en beskatning af fri telefon mod en tilsvarende lønstigning, give en 

besparelse på kr. 0 i tilfælde af at abonnementet koster kr. 233 ved privat afholdelse af 

telefonudgiften. Der skal i betragtningen om hvorvidt det kan betale sig at have fri telefon, bemærkes 

at danskerne i gennemsnit har behov for et abonnement der koster omkring kr. 100115. Derfor vil det 

som udgangspunkt godt kunne betale sig at fravælge beskatning af fri telefon og derimod få en 

lønstigning svarende til værdien af fri telefon for at bruge lønstigningen på et abonnement privat. 

Dog skal der i beregningen om hvorvidt det kan betale sig, tages i betragtning hvorvidt arbejdsgiveren 

stiller en telefon til rådighed. Hvis arbejdsgiveren gør det, skal medarbejderen i sammenligningen, 

selv afholde en omkostning til telefonen privat og det vil dermed have en negativ indflydelse på 

besparelsen ved at vælge lønstigningen. Derudover skal det tages med i betragtningen, hvis 

medarbejderen i forvejen beskattes af enten fri computer eller datakommunikationsforbindelse, da 

beskatningen i det tilfælde stadig vil være kr. 2.800 selvom medarbejderen også modtager fri telefon. 

  

                                                      
114 https://telepristjek.dk/saa-meget-er-priser-paa-mobilabonnementer-faldet-de-sidste-10-aar/ 
115 https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/telestatistik_-_foerste_halvaar_2017.pdf 
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Del V – Fri bil 

7. Fri bil (Rasmus) 

7.1 Generelt om beskatning af fri bil 

Hvis en arbejdsgiver stiller en bil til rådighed for en medarbejder m.fl., som benytter denne privat, 

betragtes dette som et skattepligtigt personalegode og er omfattet af reglerne om fri bil/firmabil, jf. 

LL §16, stk. 4. 

Der er flere forskellige måder at benytte sig af fri bil og det har ingen betydning hvor meget 

medarbejderen bruger bilen privat henholdsvis erhvervsmæssigt. Det eneste der er afgørende er 

hvorvidt medarbejderen har bilen stillet til rådighed til privatbenyttelse116. 

Reglerne for beskatning af fri bil gælder for almindelige medarbejdere, medlemmer af eller 

medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn mv. Desuden kan selvstændige 

erhvervsdrivende, der benytter virksomhedsskatteordningen, benytte reglerne, hvis bilen som aktiv 

indgår i virksomhedsskatteordningen117. 

7.1.1 Rådighed, herunder sammenfald mellem privatadresse og virksomhedsadresse 

Jf. ovenstående skelner man mellem om hvorvidt medarbejderen har bilen stillet til rådighed for 

erhvervsmæssig kørsel, hvilket ikke medfører beskatning af fri bil. Eller om hvorvidt medarbejderen 

ligeledes har rådighed over bilen til privat kørsel. Hvis medarbejderen alene benytter firmabilen privat 

én gang, på trods af at have aftalt med arbejdsgiveren ikke at benytte bilen privat, skal 

medarbejderen beskattes af værdien af fri bil for hele perioden, hvor bilen har været til rådighed for 

erhvervsmæssig anvendelse. 

Hvis medarbejderen der benytter sig af firmabil, har indgået en aftale med arbejdsgiveren om ikke at 

have firmabilen til privat rådighed og i alle tilfælde afleverer firmabilen i virksomheden uden for 

arbejdstiden, kan medarbejderen som udgangspunkt være sikker på ikke at blive beskattet af fri bil118. 

Hvis medarbejderen derimod har firmabilen til rådighed uden for normal arbejdstid, er der en 

formodning om, at den ligeledes er til rådighed for privat kørsel, medmindre virksomheden har stillet 

begrænsninger til brugen af firmabilen. Medarbejderen skal godtgøre, at firmabilen ikke må bruges 

til privat kørsel, hvis beskatningen skal undgås. Dette kræver som minimum en skriftlig aftale mellem 

medarbejderen og virksomheden. Ved vurdering af om medarbejderen har haft bilen til rådighed til 

privat kørsel, ligges der vægt på medarbejderens bopæl i forhold til f.eks. dagligvareforretninger, 

hvordan den medarbejderen klarer transporten til og fra arbejde, familiens størrelse samt om 

familien har deres egen bil. Det vil sige at der bliver vurderet på familiens samlede kørselsbehov ved 

bedømmelsen af hvorvidt firmabilen bruges privat. Der kan normalt vis ikke stilles krav om, at 

medarbejderen fører kørebog om den erhvervsmæssig kørsel i firmabilen, derimod kan 
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medarbejderen understøtte at der ikke er kørt privat i firmabilen, ved at beskrive sin daglige 

erhvervsmæssige kørsel og evt. fremvise sine arbejdssedler119. 

I tilfælde af, at arbejdsgiveren mener at bilen er til rådighed for medarbejderen eller ikke ønsker at 

foretage kontrol af brugen af firmabilen, og at medarbejderen ligeledes ikke ønsker at blive beskattet 

af fri bil, skal medarbejderen kunne dokumentere, at denne ikke har acceptereret virksomhedens 

tilbud om at have bilen til privat rådighed. Herunder stilles der krav til at medarbejderen som 

minimum meddeler virksomheden sin beslutning forud for årets begyndelse, således at 

medarbejderen ikke kan drage nytte heraf om at meddele det, når der er tvivl om beskatning af fri 

bil. Desuden er det et krav at medarbejderen kan godtgøre, at benyttelsen af firmabilen udelukkende 

har været erhvervsmæssig i det pågældende år. Dokumentationen skal som udgangspunkt være lige 

så – hvis ikke mere detaljeret end et kørselsregnskab120. 

Der kan yderligere være andre grunde til, at medarbejderen ikke har mulighed for at anvende 

firmabilen til privat kørsel, f.eks. kan rådigheden være udelukket, fordi bilen i en periode er stillet til 

rådighed for en anden medarbejder således at medarbejderen ikke har adgang til at benytte bilen 

eller fordi bilen har været ude af drift121. 

Virksomheden har indeholdelses- og indberetningspligt og skal sikre, at der bliver indeholdt a-skat og 

at det indberettes til SKAT for firmabilen, der er til rådighed for privat benyttelse eller som faktisk 

benyttes privat122. 

Derudover har virksomheden pligt til, at sikre overholdelse af en evt. aftale om ikke at benytte 

firmabilen privat samt at kontrollere, at f.eks. udgifter til benzin, service og andre driftsudgifter svarer 

overens med den erhvervsmæssige kørsel123. 

I en sag, hvor sagsøgerens virksomhed ejede en Porsche, som holdt parkeret i en garage på 

naboejendommen til virksomheden. Hvor sagsøgerens bopæl var uklar, men enten var bopælen på 

virksomhedens adresse eller hos ægtefællen i hendes ejendom 500 meter fra virksomheden. Udover 

Porschen ejede sagsøgeren en Golf. I sagen fandt landsretten at der var kort afstand fra sagsøgerens 

bopæl til der hvor bilen holdt parkeret, derudover havde sagsøgeren ikke ført kørselsregnskab for 

bilen. Det var derfor ikke sandsynliggjort, at han ikke benyttede bilen privat og han blev derfor 

beskattet af fri bil af Porschen124. 

I en anden sag blev en direktør i et selskab, der drev en maskinfabrik, beskattet af fri bil. Den 

skattepligtige var direktør i et selskab, som han via sit holdingselskab også var eneejer af. Selskabet 

havde købt en brugt BMW for kr. 1,3 mio. (bilens nypris var ca. kr. 1,5 mio.). Det var utvivlsomt, at 

bilen i perioder ikke var parkeret ved direktørens bopæl. Højesteret fandt alligevel, at direktøren 

skulle sandsynliggøre, at bilen ikke var stillet til rådighed for og ikke blev brugt til privat kørsel i de 
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nævnte perioder. Højesteret lagde i den forbindelse vægt på følgende; at direktøren i en lang årrække 

havde haft bil til rådighed hele året, at ordningen blev ændret i forbindelse med selskabets køb af 

den væsentlig dyrere bil, og at den ændrede ordning ikke var begrundet i virksomhedernes forhold. 

Uagtet at skatteyderen løbende havde ført kørebog, fandt højesteret ikke, at skatteyderen havde 

løftet sin bevisbyrde. Højesteret lagde vægt på, at bilen - ud over enkeltstående længere kørsler - 

hovedsageligt havde været brugt til ærindekørsel i lokalområdet, og at kørebogen ofte angav 

forskelle af ikke uvæsentlige længder for kørsler mellem samme destinationer i lokalområdet, 

ligesom de anførte afstande næsten konsekvent afveg væsentlig fra Kraks Ruteplans 

afstandsangivelser. Direktørens forklaring om, at han som regel valgte at køre forskellige omveje af 

hensyn til trafikken og for at køre bilen varm, kunne ikke begrunde de konsekvente kilometermæssige 

differencer. Endelig blev der lagt vægt på, at den fremlagte rådighedserklæring ikke angik perioden 

januar til maj i det pågældende år125. 

Hvis virksomhedens adresse er sammenfaldende med medarbejderens privatadresse, anses bopælen 

således ikke for værende en arbejdsplads, selvom der udføres arbejde der. Når der er sammenfald 

mellem adresserne, er kørsel mellem denne adresse og et andet arbejdssted, f.eks. hos en kunde 

derfor ikke erhvervsmæssig kørsel mellem skiftende arbejdspladser, men omfattet af 60-dages 

reglen126. 

I en sag, hvor selskabets- og hovedaktionærens adresse var den samme, ejede selskabet i 

indkomstårene 2003, 2004 og 2005 en firmabil, der efter arbejdstid var parkeret på denne adresse. 

Der forelå en fraskrivelseserklæring, hvorefter selskabets bil i 2003 og 2004 ikke måtte bruges privat 

af selskabets ansatte. Med henvisning hertil samt at der i selskabet udelukkende var én bil til rådighed 

for både hovedaktionæren og salgschefens forretningsture i Danmark og Europa samt oplysninger 

om antal kørte kilometer i direktørens private bil, fandt byretten, at direktøren for indkomståret 2003 

og 2004 havde dokumenteret at bilen således ikke var til rådighed for privat benyttelse127. 

Kørslen mellem medarbejderens privatadresse og arbejdssted vil blive betragtet, som værende privat 

kørsel og er skattepligtigt, jf. LL §16, stk. 4. Dog kan medarbejderen – i tilfælde af at firmabilen er en 

gulpladebil – benytte bilen til lejlighedsvis kørsel mellem privatadressen og det faste arbejdssted, dog 

kun op til 25 dage om året. Kun hvis bilen den efterfølgende dag skal bruges erhvervsmæssigt. Eller 

hvis medarbejderen benytter bilen til at kører til privatadressen efter at bilen udelukkende er 

benyttet erhvervsmæssigt og at bilen den efterfølgende dag køres direkte fra privatadressen til 

arbejdspladsen128. 

Ved beskatning af fri bil må den beskattede medarbejders ægtefælle, samlever og resten af 

husstanden anvende bilen, uden at dette vil medfører yderligere beskatning. Det skyldes at reglerne 

om fri bil gælder medarbejderen og det at ægtefællen eller andre fra husstanden låner bilen, er en 

del af almindelige fælles husstand129. 
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7.1.2 Tilkaldevagt 

I brancher, som f.eks. læger, dyrlæger, forskellige former for håndværksvirksomheder samt andre 

brancher, som benytter sig af vagtordninger, herunder tilkaldevagter fra bopælen og som i den 

forbindelse bringer firmabilen med hjem, fordi den skal bruges i forbindelse med tilkaldene, findes 

der specielle regler for benyttelse af firmabiler. Hidtil har det at have firmabilen med hjemme i 

forbindelse med tilkaldevagter ikke været anset for at have bilen til rådighed for privatbenyttelse i fri 

bil perspektiv. En nyere højesteretsdom har dog fastslået at firmabiler i forbindelse med 

tilkaldevagter typisk er til privatbenyttelse130. 

Som beskrevet tidligere er der tale om et skattepligtigt personalegode, hvis arbejdsgiver stiller en bil 

til rådighed for en medarbejder, som denne kan benytte privat, jf. LL §16, stk. 4. 

Såfremt en medarbejder er på tilkaldevagt, og arbejdsgiveren i den anledning stiller en bil til rådighed 

for medarbejderen, for at denne kan bestride sin stilling, vil medarbejderen som udgangspunkt ikke 

blive beskattet af fri bil, men der er en række forudsætninger, som skal være opfyldt131. 

Udgangspunktet i skattemyndighedernes praksis er, at personer på tilkaldevagt - det vil sige med vagt 

fra hjemmet til "uvisse adresser" uden for normal arbejdstid - ikke bliver beskattet af fri bil efter LL 

§16, stk. 4, hvorefter kørsel mellem hjemmet og virksomheden uden for normal arbejdstid ikke 

udløser beskatning. Denne praksis er beskrevet i pkt. 12.4.6.4 i cirkulære nr. 72 af 17. april 1996. 

Det må antages, at det forhold, at der undtagelsesvist køres mellem hjemmet og virksomheden, ikke 

udelukker, at der kan være tale om uvisse adresser, men det er en betingelse, at rådighedspligten er 

reel. Det indebærer, at medarbejderen skal have pligt til at møde i rådighedsperioden. En 

telefonkæde, hvor den ansatte blot kan lade mødepligten overgå til den næste på listen, anses ikke 

at instituere en reel rådighedspligt. Den ansatte skal i rådighedsperioden endelig være pålagt reelle 

begrænsninger i privatlivet. Den ansatte skal f.eks. kunne møde udhvilet og ædru i hele 

rådighedsperioden132. 

Højesteret har i en nyere afgørelse taget stilling til denne praksis i en sag, hvor en medarbejder havde 

fået stillet en pickup til rådighed for kørsel i firmaets interesse. Medarbejderen havde tilkaldevagt, 

hvorfor bilen uden for normal arbejdstid var parkeret på medarbejderens bopæl. Det blev under 

sagen lagt til grund, at pickup'en ikke var et specialkøretøj. Medarbejderen kunne som en del af sine 

almindelige arbejdsopgaver tilkaldes døgnet rundt af virksomhedens kunder. Ordningen indebar, at 

medarbejderen kunne benytte firmabilen til kørsel mellem bopæl og arbejdspladsen, ligesom bilen 

stort set holdt på medarbejderens bopæl hele året (bortset fra ferieperioder, enkelte weekends og 

under andet fravær). Højesteret fandt, at firmabilen var egnet til privat benyttelse, og at ordningen 

ikke kunne være omfattet af skattemyndighedernes praksis om tilkaldevagt, hvorefter kørsel mellem 

hjemmet og arbejdspladsen udløste beskatning hos medarbejderen af fri bil133. 
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Som anført er medarbejdere med tilkaldevagter undtaget fra firmabilbeskatningen, selv om bilen i en 

periode, hvor medarbejderen har tilkaldevagt, anvendes til kørsel mellem bopælen og en fast 

arbejdsplads. Men skattemyndighederne stiller relativt strenge krav til indholdet af tilkaldevagten - 

og den praksis er nu stadfæstet af højesteret. Der er følgende krav til at vagtordningen anses for 

værende ”skattefri” og ikke udløser beskatning af fri bil134: 

Krav nummer 1 

Vagtordningen skal være reel. Firmabilen må således ikke tages med hjem på dage, hvor 

medarbejderen ikke risikerer at blive kaldt på arbejde. Hvis vagtordningen eksempelvis ikke er effektiv 

på søndage, må bilen ikke være parkeret ved medarbejderens bopæl den pågældende dag. 

Krav nummer 2 

Medarbejderen skal både have mulighed for og pligt til at møde i rådighedsperioden. Er 

tilkaldevagten blot udformet som en telefonkæde, hvor medarbejderen kan lade mødepligten overgå 

til den næste på listen, anses den ikke for reel. Medarbejderen skal i rådighedsperioden endvidere 

være pålagt reelle begrænsninger i privatlivet og skal f.eks. kunne møde udhvilet og ædru i hele 

rådighedsperioden. Vagtperioder over længere perioder accepteres således normalt ikke af 

skattemyndighederne. 

Krav nummer 3 

Tilkaldene skal ske til uvisse adresser. Dette betyder, at medarbejdere ikke har tilkaldevagt, hvis det 

på forhånd står klart, hvortil "udrykningen" skal ske. 

 

7.1.3 Firmabil en del af året 

Det er selve rådigheden af bilen der beskattes, og altså ikke omfanget af privatkørsel. Har den ansatte 

haft rådighed over bilen i en periode i året, så betales der en forholdsmæssig fordeling af den 

skattemæssige årsværdi (rundet op til hele måneder). Har den ansatte derfor firmabilen i perioden 

1. januar – 16. maj beskattes den pågældende med 5/12 af årsværdien. Betaler den ansatte helt eller 

delvis for rådigheden over bilen, så fratrækkes det den skattepligtige årlige værdi af den fri firmabil 

med beløbet. Det har ingen betydning om betalingen sker årligt eller ratevis135. 

7.2 Beskatningsgrundlag og værdiansættelse 

Ved opgørelse af beregningsgrundlaget skelnes der mellem om bilen er over- eller under 36 måneder 

på tidspunktet, hvor arbejdsgiveren anskaffer bilen (indgåelse af bindende aftale om køb, leje eller 

leasing)136. 

Den skattemæssige værdi af fri bil, sættes som hovedregel til en procentdel af bilens værdi plus et 

miljøtillæg, Jf. LL §16, stk. 4. Miljøtillægget er et tillæg, som lægges til bilens beskatningsgrundlag. 

Tillægget udgør 150 % af den årlige grønne ejerafgift. Som firmabil bruger, er der ingen forskel i 
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miljøtillægget, uanset om man kører i en dieselbil eller benzinbil. Men arbejdsgiveren, der stiller bilen 

til rådighed for medarbejderen, skal betale et ekstra udligningstillæg på dieselbiler137.  

Ved beregning af fri bil, er der ikke en øvre grænse for beskatningen, men derimod en nedre grænse, 

som lyder på at medarbejderen bliver beskattet af minimum kr. 160.000 uanset bilens værdi. Det 

betyder, at selvom en medarbejder benytter en bil til en værdi af f.eks. kr. 50.000, skal der ske 

beskatning af kr. 160.000138. 

En el-bil er som udgangspunkt omfattet af de almindelige regler for beskatning af fri bil, hvis den er 

til rådighed for privat anvendelse. Udgifter til elektricitet til opladning af el-bilen indgår således på 

samme måde som udgifter til brændstof for andre firmabiler. El-biler har dog været fritaget for 

registreringsafgift til og med 2015, og beregningsgrundlaget udgør alene anskaffelsesprisen inkl. 

moms. Fra 2016 og frem til 2020 indfases der gradvist registreringsafgift på el-biler. Fritagelsen for 

ejerafgift på el-biler videreføres ikke, og der skal betales ejerafgift fra 2016. Hvis arbejdsgiver afholder 

udgifter til anskaffelse og installation af en ladeboks på medarbejderens bopæl, skal dette tillægges 

beregningsgrundlaget og indgå med en procentdel i den skattepligtige værdi139. 

7.2.1 Nye biler 

Som beregningsgrundlag for nye biler, der er anskaffet maks. 36 måneder efter første indregistrering, 

der benyttes nyvognsprisen. Denne regel kaldes datoreglen. Nyvognsprisen udgøres af bilens pris 

inkl. registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger og alt normalt tilbehør. Normalt tilbehør er 

registreringsafgiftspligtigt tilbehør og udstyr, herunder også ekstra udstyr på f.eks. 

kampagnemodeller, hvis udstyret monteres af fabrikations- eller importørvirksomheden. Hvis 

udstyret leveres og monteres af forhandleren efter aftale mellem forhandler og bruger, og udstyret 

er særskilt anført på slutsedlen som ekstra tilbehør, indgår dette ikke i beregningsgrundlaget140. 

I tilfælde af at bilen stadigvæk er rådighed efter de første 36 måneder nedsættes 

beregningsgrundlaget til 75 % af bilens nyvognspris, dog mindst kr. 160.000141. 

Beregning af fri bil, som er nyere end 36 måneder ved anskaffelsen: 

Arbejdsgiveren køber i dette eksempel en ny firmabil d. 1. januar 2018, som bliver stillet til rådighed 

for medarbejderen. Bilen har kostet virksomheden kr. 500.000 inkl. alt. Den årlige ejerafgift udgør kr. 

5.000(kr. 7.500 inkl. tillægget på 150 %) 

Vi tager i beregningen udgangspunkt i at medarbejderen betaler topskat, hvilket giver en 

marginalskat på 56,5 %142. 

                                                      
137 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234830 
138 LL §16, stk. 4. 
139 DJV 2018 C.A.5.14.1.3 
140 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234830 
141 LL §16, stk. 4. 
142 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-2018 
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Kilde: egen udarbejdning 

Som det fremgår af ovenstående eksempel, beregnes beskatningen ud fra anskaffelsessummen de 

første 36 måneder, hvorefter beregningsgrundlaget reduceres til 75 % heraf. Herefter beskattes 

medarbejderen efter reglerne for gamle biler, jf. nedenstående afsnit. 

7.2.2 Brugte biler ældre end 36 måneder 

Beregningsgrundlaget for brugte biler, der er anskaffet mere end 36 måneder efter første 

indregistrering, er arbejdsgiverens købspris, inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter (modsat 

løbende reparations- og vedligeholdelsesudgifter). For brugte biler skelnes der ikke mellem normalt 

tilbehør og ekstra udstyr, jf. TfS 1999-32 LSR. Det er bilens samlede købspris, som udgør 

beregningsgrundlaget. Derudover opstilles der ikke en generel frist for, hvor lang tid der skal forløbe 

mellem køb og istandsættelse, i et sådant tilfælde foretages en konkret vurdering af om hvorvidt 

istandsættelsen har en naturlig sammenhæng med købet143. 

I tilfælde af at arbejdsgiveren har leaset bilen fra ny af, er denne efter udløb af leasingperioden mulig 

at købe - typisk efter 36 måneder – dette anses for et ejerskifte, ligesom et sale-and-lease-back 

arrangement gør. Dette betyder, at det er den faktiske købspris der anvendes, når transaktionen sker 

mere end 36 måneder fra første indregistrering144. 

7.2.3 Særlige køretøjer 

Der er køretøjer, der normalt ikke er omfattet af reglerne omkring beskatning af fri bil til rådighed. 

Dette omfatter f.eks. lastvogne, slamsugere, kranvogne, tankbiler og andre specialkøretøjer. 

Ligheden for disse køretøjer er at de ikke anses for værende egnede som alternativ til en privat bil og 

privat kørsel i sådanne køretøjer udløser ikke beskatning af fri bil, jf. LL §16, stk. 4. 

I tilfælde af at firmabilen er specialindrettet, således at den er uegnet til at benytte ved privat kørsel, 

indbefattes denne ikke under de almindelige regler for beskatning af fri bil.  Specialindrettede 

firmabiler omfatter som regel kranbiler, lastbiler, lukkede kassebiler med fastmonterede hylder, som 

ikke umiddelbart kan fjernes, og som ikke kun udgør en begrænset del af pladsen i bagagerummet145. 

                                                      
143 DJV 3029 C.A.5.14.1.6 
144 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234830 
145 DJV 2018 C.A.5.14.1.13 

Beregning af fri bil(ny bil) 2018 2019 2020 2021 2022

jan. - dec. jan. - dec. jan. - dec. jan. - dec. jan. - dec.

Anskaffelsessum: 500.000       500.000       500.000       500.000        500.000        

Nedslag efter 36 måneder:                 -                   -                   -   -125.000       -125.000       

Beregningsgrundlag: 500.000       500.000       500.000       375.000        375.000        

Skat af 25 % af kr. 300.000: 75.000         75.000         75.000         75.000          75.000          

Skat af 20 % af kr. 200.000/75.000: 40.000         40.000         40.000         15.000          15.000          

Miljøtillæg(kr. 5.000 * 150%): 7.500           7.500           7.500           7.500             7.500             

Beskatning pr. år: 122.500       122.500       122.500       97.500          97.500          

Beskatning pr. måned: 10.208         10.208         10.208         8.125             8.125             

Beskatning pr. måned efter skat(skat 56,5%): 5.768           5.768           5.768           4.591             4.591             
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Hvorvidt bilen vurderes som værende specialindrettet afgøres efter om bilen er egnet eller uegnet 

som alternativ til en privat bil. Ved vurderingen skal der være opfyldt følgende krav146: 

 Køretøjet må ikke egne sig som alternativ til en privat bil 

 Der skal være et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den givne specielle 

måde. 

 Det specialindrettede køretøj skal være nødvendigt for, at brugeren kan udføre sit arbejde. 

Som udgangspunkt er det uden betydning, hvilket erhverv medarbejderen har, men der skal være 

behov for at medarbejderen benytter de værktøjer og hjælpemidler som er i køretøjet for at denne 

kan udføre sit job. Det betyder også at medarbejderen eller dennes arbejdsgiver ikke blot kan 

montere hylder, skabe eller andre ting der gør bilen specialindrettet for på den måde at kunne kører 

skattefrit i bilen. Der skal være et erhvervsmæssigt behov for udstyret og indretningen i bilen147. 

Et eksempel kan være at en advokat kører i et køretøj, der er indrettet med faste reoler til 

lovsamlinger mv. Dette er ikke tilstrækkeligt, da det kan siges ikke at være en nødvendighed for at 

udgøre dennes arbejde148. 

Kilde: Teksten er kopieret fra den juridiske vejledning C.A.5.14.1.13 Særlige køretøjer. 

                                                      
146 DJV 2018 C.A.5.14.1.13 
147 DJV 2018 C.A.5.14.1.13 
148 DJV 2018 C.A.5.14.1.13 

Forhold der taler for specialindrettet: Forhold der taler imod specialindrettet:

Der er tale om et større køretøj.
Køretøjet er smart og minder om biler, der normalt 

bruges privat.

Der er tale om en kassevogn.
Køretøjet er rent og pænt indvendig, så man ikke 

behøver arbejdstøj for at køre i den.

Der er ikke sideruder i køretøjets varerum.
Køretøjet er en ladvogn uden nogen eller kun 

begrænset specialindretning.

Der er som følge af et erhvervsmæssigt behov 

indrettet mange fastspændte reoler, der fylder det 

meste af køretøjets lastrum.

Der er ikke et erhvervsmæssigt behov for 

køretøjets indretning.

Køretøjet er ud over de fastspændte reoler også fyldt 

med nødvendigt værktøj og materialer.

Der er ikke erhvervsmæssigt behov for at 

medbringe det pågældende værktøj mv.

Køretøjet er beskidt som følge af den 

erhvervsmæssige brug.

Køretøjet har firehjulstræk, uden at den 

erhvervsmæssige brug nødvendiggør dette.

Køretøjet lugter ubehageligt som følge af den 

erhvervsmæssige brug.

Køretøjets normale anvendelsesområde svarer ikke 

til den erhvervsmæssige anvendelse.

Der er indrettet erhvervsbetingede installationer på 

sædet ved siden af føreren.

Køretøjet bærer generelt præg af erhvervsmæssig 

brug.
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Skemaet ovenfor viser en række forhold, der taler henholdsvis for og imod, at et køretøj vurderes 

som værende specialindrettet og uegnet som alternativ til en privat bil. 

Der lægges normalt vis vægt på flere af forholdene i skemaet. Der kan dog være andre konkrete 

forhold, der har betydning for vurdering. Herunder vil vi redegøre for nogle eksempler, for at øge 

forståelsen af hvornår der er tale om en specialindrettet bil: 

 En lukket kassevogn med fastmonterede hylder og fastmonteret værkstøjsindretning anses 

som en specielt indrettet værkstedvogn, og brug af vognen til befordring mellem bopæl og 

arbejdsplads udløser derfor ikke beskatning af fri bil til rådighed. 

 Typeeksemplet på et specialindrettet køretøj er VVS-kassevognen, der er helt fyldt op med 

reoler med værktøj og materialer til brug for den ansattes arbejde. Disse vogne anerkendes 

også som værkstedsvogne. 

 Hvis der ikke er så mange reoler i køretøjet, men sædet ved siden af førersædet er blokeret 

af fastmonterede erhvervsbetingede installationer, og køretøjet måske også er tilsmudset, er 

der muligvis tale om et specialindrettet køretøj. Dette kan bestyrkes, hvis der er tale om et 

større køretøj af en type, som ofte bruges inden for den ansattes erhverv. 

 Hvis bilen er monteret med reoler, men hvor den hovedsagelig anvendes til erhvervsmæssig 

kørsel af ikke håndværksmæssig karakter trækker det i retning af, at bilen ikke anses for 

specialindrettet.  

Dette blev bekræftet i en sag, hvor det skulle afgøres, hvorvidt en gulpladebil af mærket Mercedes 

Benz, der var leaset af skatteyderens tømrervirksomhed, var et specialindrettet køretøj, der er 

undtaget fra beskatning efter ligningslovens §16, stk. 4. Bilmodellen var fra fabrikken udført som en 

5-dørs personbil med firehjulstræk, men bilen var ombygget til varevogn og indregistreret på gule 

plader til blandet privat og erhvervsmæssig kørsel. Ombygningen bestod i, at bagsæderne var 

udtaget, således at bagagerummet begyndte umiddelbart bag førersædet og passagersædet. 

Bagagerummet var indrettet med reoler i hver side af bilen, der var boltet fast til førersædet og til 

ringe i bagagerummet. Frirummet mellem reolerne havde ingen særlig indretning. Passagersædet 

ved siden af førersædet var ikke særligt indrettet. Landsretten lagde til grund at bilen i det 

væsentligste blev anvendt til arbejde af ikke håndværksmæssig karakter, hvilket var understreget af 

bilens indretning og stand. På denne baggrund fandt landsretten, at bilen ikke var specialindrettet på 

en sådan måde, at den var uanvendelig som alternativ til en privat bil. Rådigheden over bilen skulle 

derfor beskattes efter ligningslovens §16, stk. 4149. 

Selvom der ikke sker beskatning af fri bil, bortfalder befordringsfradraget for kørsel mellem hjem og 

arbejde, idet kørslen i den specialindrettede bil anses for arbejdsgiverbetalt befordring mellem hjem 

og arbejde150. 

Sker der anden privat kørsel i tilknytning til den erhvervsmæssige kørsel i specialindrettede biler 

(såkaldte svinkeærinder), beskattes kørslen med et beløb pr. kilometer svarende til Skatterådets høje 

                                                      
149 SKM2013.671.ØLR 
150 DJV 2018 C.A.5.14.1.13 

https://skat.dk/skat.aspx?oID=2132026&chk=214955
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sats som personlig indkomst, hvis den private kørsel overstiger en bundgrænse på 1.000 km om året. 

Skatterådets høje sats for skattefri kørselsgodtgørelse udgør 3,54 kr. pr. kilometer (2018). 

Det er vigtigt at understrege, at bundgrænsen på de 1.000 km om året alene gælder privat kørsel i 

tilknytning til erhvervsmæssig kørsel – eksempelvis indkøb af dagligvarer eller afhentning af barn på 

vej hjem fra arbejde. Den specialindrettede bil må derimod ikke anvendes til udelukkende private 

ærinder – eksempelvis indkøb af dagligvarer om aftenen, hvor medarbejderen kører fra hjemmet til 

dagligvarebutikken og hjem igen – også selvom den samlede private kørsel ikke overstiger 1.000 km 

om året151. 

7.3 Driftsudgifter ved beskatning af fri bil 

Driftsudgifter ved benyttelse af den frie bil er indbefattet i den skattepligtige værdi, og arbejdsgiveren 

kan afholde sådanne udgifter, uden der sker yderligere beskatning. Det er udgifter, der kan betegnes 

som almindelige driftsudgifter, f.eks. udgifter til brændstof, forsikringer, vægtafgift, ejerafgift samt 

reparationer og vedligeholdelse, herunder produkter såsom olie, vask, sprinklervæske mv152. 

Udgifter til garage, parkeringsafgifter, færgebilletter, biltog, motorvejs- og broafgifter samt indkøb af 

f.eks. skiboks, barnestol og lign. er ikke udgifter af driftsmæssig karakter og er derfor ikke indeholdt i 

den skattepligtige værdi. Hvis arbejdsgiveren betaler sådanne udgifter, er der tale om et skattepligtigt 

gode, som skal beskattes særskilt ud over beskatningen af fri bil153. 

7.3.1 Egenbetaling 

Hvis medarbejderen i indkomståret har betalt arbejdsgiveren, med beskattede midler for at have 

bilen til rådighed, reduceres den skattepligtige værdi af fri bil for det pågældende år med et 

tilsvarende beløb. Det er uden betydning, om egenbetalingen sker ratevis over året eller som en 

samlet betaling én gang om året. Betaling efter indkomstårets udløb eller til andre end den 

arbejdsgiver, der har stillet bilen til rådighed, reducerer ikke den skattepligtige værdi. Udgifter, som 

medarbejderen selv betaler, reducerer som hovedregel ikke den skattepligtige værdi. Hvis 

medarbejderen betaler for almindelige driftsudgifter, kan de refunderes af arbejdsgiveren som udlæg 

efter regning, eller de kan modregnes i den skattepligtige værdi, jf. nedenfor, som egenbetaling, hvis 

arbejdsgiver ikke ønsker at refundere disse. Betaler medarbejderen f.eks. for køb af benzin i udlandet 

– eller andre almindelige driftsudgifter – kan det modregnes som egenbetaling og dermed reducere 

den skattepligtige værdi af fri bil for det pågældende indkomstår. Det er dog en betingelse154: 

- At medarbejderen afleverer de originale kvitteringer til arbejdsgiver. 

- At arbejdsgiveren bogfører beløbet som en driftsomkostning og samtidig indtægtsfører et 

tilsvarende beløb under firmabil regnskabet som egenbetaling. 

Medarbejderen har ikke mulighed for selv at korrigere eller reducere den skattepligtige værdi af fri 

bil på selvangivelsen. Det kan kun ske ved, at arbejdsgiveren korrigerer indberetningen. 

                                                      
151 DJV 2018 C.A.5.14.1.13 
152 DJV 2018 C.A.5.14.1.9  
153 DJV 2018 C.A.5.14.1.9 
154 DJV 2018 C.A.5.14.1.8 
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7.4 Alternativer til beskatning af fri bil 

Som alternativ til beskatning af fri bil, har medarbejdere samt selvstændigt erhvervsdrivende 

muligheden for at benytte deres private bil eller andet privat køretøj, til erhvervsmæssig kørsel. 

Som overskriften beskriver, er det at modtage skattefri kilometergodtgørelse et alternativ til at 

benytte sig af reglerne om fri bil, hvilket betyder at det naturligvis ikke er muligt at modtage skattefri 

godtgørelse for erhvervsmæssige kilometer, som er kørt i den bil man benytter som fri bil/firmabil. 

Der kan ikke udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til personer, der modtager honorarer som B-

indkomst. Herunder er honorarer til bestyrelsesmedlemmer A-indkomst og bestyrelsesmedlemmer 

kan derfor godt modtage skattefri godtgørelse155.  

7.4.1 Kørselsgodtgørelse 

Som beskrevet ovenfor kan en medarbejder der benytter sin private bil i erhvervsmæssig henseende 

modtage skattefri godtgørelse for hver kilometer, medarbejderen benytter sin private bil. 

Dette giver medarbejderen mulighed for at modtage op til kr. 3,54 (2018 takst) skattefrit pr. kørte 

kilometer i erhvervsmæssig henseende op til 20.000 km/årligt, herefter falder taksten til maksimum 

kr. 1,94 (2018) på alle kilometer ud over 20.000 km/årligt. Grænsen på de 20.000 km gælder for den 

enkelte arbejdsgiver. Hvis medarbejderen har to arbejdsgivere, kan der altså udbetales skattefri 

kørselsgodtgørelse med den høje takst ved årlig kørsel på op til 2 x 20.000 km156.  

Ved vurderingen af, om der er tale om egen bil mv., lægges der vægt på det reelle ejerforhold. Selv 

om bilen eksempelvis er indregistreret i faderens navn for at opnå en lavere forsikringsudgift, er bilen 

alligevel sønnens "egen bil" i relation til udbetaling af skattefri godtgørelse, hvis det kan 

dokumenteres, at sønnen selv afholder alle udgifter til bilen og står som køber af denne. Som "egen 

bil" anses også en ægtefælles bil eller en samlevers bil, når blot de samlevende har fælles økonomi. 

Også leasede biler og visse dele-bilordninger kan være egen bil157.  

Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver berettiger til skattefri kørselsgodtgørelse. Her 

gælder der ikke en 60-dages-regel. Hvis den ene arbejdsplads imidlertid er sammenfaldende med 

bopælen, er der ikke tale om kørsel mellem arbejdspladser, når der køres fra bopælen til den anden 

arbejdsplads. Her gælder således den almindelige 60-dages-regel. Det er en forudsætning for 

udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse, at der er tale om befordring til et indtægtsgivende 

arbejdssted158. 

7.4.2 Kørsel til uddannelse 

Ved kørsel i egen bil fra hjemmet til et uddannelsessted, som er en grund- og eller videreuddannelse 

kan der udbetales skattefri befordringsgodtgørelse med samme sats, som gælder for 

befordringsfradrag mellem hjem og arbejde. Satsen er 1,94 kr. pr. km (2018). I modsætning til reglen 

                                                      
155 DJV 2018 C.A.7.2.3 
156 DJV 2018 C.A.5.14 
157 DJV 2018 C.A.5.14 
158 DJV 2018 C.A.5.14 
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for befordringsfradrag mellem hjem og arbejde skal der ikke reduceres for de første 24 km og satsen 

skal heller ikke nedsættes ved kørsel over 100 km159.  

Et uddannelsessted anses ikke som en arbejdsplads. Medarbejderen har derfor ikke som alternativ til 

kørselsgodtgørelse mulighed for selv at foretage fradrag for kørslen. Afgrænsningen mellem 

efteruddannelse og videreuddannelse må ske ved at sammenholde det enkelte kursus med den 

ansattes arbejdsfunktion og uddannelse. Der er dermed tale om en konkret bedømmelse i hvert 

enkelt tilfælde. Når der er tale om efteruddannelse, anses uddannelsesstedet som en arbejdsplads160. 

Skattefri befordringsgodtgørelse til videreuddannelsesstedet kan udbetales enten efter de samme 

regler, som gælder for grund- og videreuddannelse, eller efter de almindelige regler for 

erhvervsmæssig befordring161.  

Umiddelbart kan der opnås den højeste skattefrie kørselsgodtgørelse, hvis man anvender satsen for 

erhvervsmæssig befordring, som beskrevet tidligere er 3,54 kr. pr. km(2018). Dette gælder dog kun, 

hvis kørslen til efteruddannelsesstedet ikke medfører en overskridelse af 60-dages-reglen. Hvis 60-

dages-reglen overskrides, vil der fra og med den 61. dag ikke længere, kunne udbetales skattefri 

kørselsgodtgørelse162.  

Anvendes den lave kilometersats på 1,94 kr., som altid gælder for kørsel til grund- og 

videreuddannelse, kan udbetalingen ske skattefrit, uanset kørslens omfang.  

Det er ikke muligt at skifte fra den høje sats til den lavere sats fra og med den 61. dag, når der er tale 

om kørsel til samme uddannelse.  

En konkret beregning må altså afgøre, om den ene ordning er mere gunstig end den anden.  

Det skal dog bemærkes at, ved overskridelse af 60-dages-reglen er medarbejderen berettiget til 

befordringsfradrag efter de almindelige regler, da efteruddannelsesstedet kan sidestilles med en 

arbejdsplads163.  

7.4.3 60-dages reglen 

60-dages-reglen definerer, hvornår kørsel mellem medarbejderens sædvanlige bopæl og skiftende 

arbejdssteder er erhvervsmæssig, og 60-dages-reglen afgør derfor bl.a., hvornår arbejdsgiveren kan 

udbetale skattefri godtgørelse for kørslen. Reglerne er komplekse, og kører medarbejderen mellem 

flere forskellige arbejdssteder, kan tilrettelæggelsen af kørsel i forhold til 60-dages-reglen være af 

afgørende betydning for, om betingelserne for skattefrihed er opfyldt. 

Kørsel mellem bopæl og det samme arbejdssted de første 60 arbejdsdage inden for de forudgående 

12 måneder er erhvervsmæssig kørsel, og medarbejderen kan modtage skattefri kørselsgodtgørelse. 

                                                      
159 DJV 2018 C.A.5.4 
160 DJV 2018 C.A.5.4 
161 DJV 2018 C.A.5.4 
162 DJV 2018 C.A.5.14 
163 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234870 
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Køres der mellem bopæl og arbejdssted i mere end 60 dage, behandles kørslen som privat kørsel fra 

og med den 61. dag, og kørselsgodtgørelsen er dermed skattepligtig fra dag nr. 61. 

Den skattefri kørselsgodtgørelse kan igen udbetales, når der er gået 60 på hinanden følgende 

arbejdsdage, siden medarbejderen sidst var på den pågældende arbejdsplads, jf. eksemplet 

nedenfor. Det er kun arbejdsdage, der tælles med, og fx ferier, sygdom og weekender tæller ikke 

med ved opgørelsen af, hvornår 60-dages-reglen er afbrudt164. 

 

Dag I alt Arbejdsmønster 

1-60 60 Hjem -> arbejdsplads A -> Hjem 

61-80 20 Hjem -> arbejdsplads B -> Hjem 

81-120 40 Hjem -> arbejdsplads C -> Hjem 

121- 60 Hjem -> arbejdsplads A -> Hjem 

Kilde: egen udarbejdning 

A, B og C er forskellige arbejdspladser (kontor, kunde, byggeplads mv.). 

Al kørsel i skemaet er erhvervsmæssig. Årsagen er, at afbrydelsesreglen er opfyldt, da der er forløbet 

60 arbejdsdage mellem arbejde på arbejdsplads A. 

Kørsel mellem flere arbejdssteder 

Det er alene kørsel, hvor medarbejderen kører til/fra hjemmet, der indgår ved tællingen af de 60 

dage. Mange kører til flere arbejdspladser i løbet af en dag, fx i forbindelse med kundebesøg eller 

opsyn med byggepladser. I disse tilfælde er kørsel mellem hjem og første arbejdsplads samt kørsel 

mellem sidste arbejdsplads og hjemmet begge omfattet af 60-dages-reglen.  

Kørsel mellem øvrige arbejdspladser i løbet af dagen anses altid for at være erhvervsmæssig kørsel. 

Det betyder i praksis, at har medarbejderen tre eller flere arbejdspladser pr. dag, kan det sikres ved 

tilrettelæggelse af kørselsrækkefølgen, at al kørsel anses for erhvervsmæssig kørsel. Vi har i 

nedenstående eksempel vist, hvorledes en del af kørslen anses for erhvervsmæssig kørsel, og en del 

af kørslen mellem hjem og arbejde anses for privat, idet 60-dages-reglen ikke er blevet brudt. 

Transport mellem arbejdspladserne A, B og C er for alle dage at anse for erhvervsmæssig, og udbetalt 

kørselsgodtgørelse er skattefri. Ligeledes er kørsel fra hjem til arbejdsplads og omvendt 

erhvervsmæssig på følgende dage165:  

1. Befordring mellem hjem og A: Dag 1-60 og 121-180*  
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2. Befordring mellem C og hjem: Dag 1-60 (derefter er 60-dages-reglen overskredet)  

3. Befordring mellem hjem og B: Dag 61-120.  

Den eneste kørsel, der ikke berettiger til skattefri kørselsgodtgørelse, er kørsel fra C til hjem fra dag 

61-180.  

Hvornår kan 60-dages-reglen anvendes?  

Udbetaling af kørselsgodtgørelse efter 60-dages-reglen kan ske i mange situationer, fx kan 

håndværkere, der benytter egen bil, og som jævnligt skifter til et nyt arbejdssted, drage nytte af 

reglen, ligesom personer med salgsfunktioner også sædvanligvis kan omfattes166.  

Tilsvarende kan en virksomhed, der har behov for at nedlægge et produktionssted, og ønsker at 

overføre medarbejdere fra det nedlagte produktionssted til andre af virksomhedens 

produktionssteder, anvende reglen. Herved kan de overførte medarbejdere modtage skattefri 

kørselsgodtgørelse i de første 60 arbejdsdage, da de får en ny arbejdsplads167.  

Reglen kan også anvendes ved virksomhedsfusioner, hvor sammenlægning af administrative 

funktioner mv. sædvanligvis medfører flytning af medarbejdere til en ny arbejdsplads.  

60-dages-reglen kan endvidere anvendes i forbindelse med nyansættelser, hvor nyansatte 

medarbejdere kan modtage kørselsgodtgørelse for kørsel mellem bopæl og arbejdssted i de første 

60 arbejdsdage.  

Udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse efter 60-dages-reglen kan være en kompensation til 

medarbejderen, når en virksomhed midlertidigt eller permanent har behov for at flytte 

medarbejdere, ligesom anvendelse af reglen kan have betydning ved nyansættelse af medarbejdere, 

der bor langt fra virksomheden168. 

For personer med et særligt kørselsmønster (sælgere mv.) er der indført en formodningsregel om, at 

deres kørsel er i overensstemmelse med 60-dages-reglen. Denne formodning gælder, hvis 

kørselsmønstret indebærer kørsel til så mange forskellige arbejdspladser, at det ikke er sandsynligt, 

at der køres mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i mere end 60 arbejdsdage inden for de 

forudgående 12 måneder, herunder at der alene forventes besøg på kontoret en gang om ugen169.  

Dette kan eksempelvis være i den situation, hvor en virksomhed har en servicekontrakt med en række 

faste kunder om reparation og service af maskiner, hvor hver virksomhed kun besøges få gange om 

året eller om måneden. Et andet eksempel er en sælger, der opsøger nye kunder hver dag året 

rundt170. 
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SKAT kan dog med fremadrettet virkning give den skattepligtige pålæg om i op til 12 måneder ved 

kørselsregnskab at dokumentere, at der er tale om erhvervsmæssig befordring, som overholder 60-

dages-reglen171. 

Hvordan opgøres de 60 dage? 

Ved opgørelsen af de 60 dage medregnes kun arbejdsdage. Weekender, ferie, sygedage eller 

lignende tæller ikke med.  

Alle arbejdsdage tæller med, uanset arbejdsdagens længde og uanset om med-arbejderen bruger 

egen bil eller et andet transportmiddel. 60-dages-reglen er begrænset til de forudgående 12 

måneder. De arbejdspladser, der er kørt til for mere end 12 måneder siden, bliver ikke talt med. Det 

betyder, at 60-dages-reglen ”ruller” fremad i tiden, og forudsat at kørslen til den enkelte arbejdsplads 

på intet tidspunkt overstiger 60 dage, sker der løbende forældelse af ”gammel kørsel”, hvilket vil sige 

kørsel, der ligger mere end 12 måneder tilbage i tiden172. 

Når en medarbejder arbejder på samme arbejdssted hele ugen, og medarbejderen ikke har mulighed 

for at overnatte på sin sædvanlige bopæl i løbet af ugen, afhænger opgørelsen af de 60 dage af, hvor 

medarbejderen overnatter. 

Hvis medarbejderen overnatter på selve arbejdsstedet, fx i en campingbil, er det kun rejsedagene 

mellem medarbejderens sædvanlige bopæl og arbejdsstedet, der tæller med ved opgørelsen af de 

60 arbejdsdage. Kører medarbejderen derfor til arbejdspladsen mandag morgen og hjem igen fredag 

eftermiddag, tælles kun mandag og fredag med efter 60-dages-reglen, selvom medarbejderen har 

arbejdet på arbejdspladsen i fem dage. Hvis medarbejderen derimod overnatter et andet sted end 

på selve arbejdsstedet, fx på hotel eller campingplads, tæller kørslen mellem overnatningsstedet og 

arbejdspladsen også med efter 60-dages-reglen. Ved arbejde mandag til fredag, tælles alle fem 

arbejdsdage i så fald med ved opgørelsen af de 60 dage173. 

7.4.4 Dagsbeviser 

Hvis medarbejderen ikke bliver beskattet af fri bil og benytter en firmabil til den erhvervsmæssige 

kørsel, som er indregistreret som en gulpladebil og dermed som udgangspunkt ikke må benyttes 

privat, har medarbejderen stadig mulighed for at benytte firmabilen til privatkørsel. Dette kan lade 

sig gøre ved brug af reglerne om dagsbeviser, hvilket gør det muligt at frikøbe sådanne biler til privat 

benyttelse i begrænset omfang. Dagsbeviser har følgende priser174: 
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Kilde: egen udarbejdning 

Reglerne gælder for gulpladebiler med en totalvægt til og med 4 tons. Medarbejderen har mulighed 

for at købe 20 dagsbeviser om året, hvilket opgøres pr. kalenderår (1. januar til 31. december) 

Dagsbeviserne må købes for en enkelt dags benyttelse, men også til flere dage i træk. Når dagsbeviset 

er købt og betalt, må bilen benyttes i forbindelse med alle former for privatkørsel, hvilket b.la. 

omfatter flytning, kørsel af affald men også til eksempelvis feriekørsel. Det skal blot være med ejerens 

accept175. 

Ved køb af et dagsbevis må bilen benyttes i ét døgn, altså fra kl. 00.00 til 23.59 og som hovedregel 

købes senest én time inden bilen skal benyttes til den private kørsel, og dagsbeviset kan tidligst købes 

45 dage før benyttelsen. I tilfælde af at medarbejderen skal købe et eller flere dagsbeviser kan dette 

ligeledes købes via SKAT’s applikation, og ved brug af denne kan dagsbeviset købes mindst 5 minutter 

før benyttelse af bilen og ligeledes tidligst 45 dage inden176.  

Når dagsbeviserne er købt er det et krav at medarbejderen medbringer dokumentationen for køb af 

dagsbeviserne – enten i fysisk- eller elektronisk version. Ubrugte dagsbeviser kan ikke refunderes og 

heller ikke flyttes til andre dage177. 

Hvis medarbejderen eksempelvis tager en firmabil med hjem fra arbejde fredag efter fyraften og først 

leverer bilen tilbage mandag morgen, skal der købes 4 dagsbeviser, til trods for at bilen reelt kun har 

været til rådighed ca. 2,5 døgn. I tilfælde af at køretøjet overholder kravene for at være et 

specialkøretøj og kørsel fredag og mandag udelukkende er kørsel mellem bopæl og arbejde, skal der 

kun betales for 2 dage, da kørsel i så fald lever op til reglerne178. 

Udover almindelige medarbejdere kan reglerne om dagsbeviser ydermere benyttes af ledende 

medarbejdere herunder selvstændige. Det vil sige at en direktør gerne må anvende virksomhedens 

gulpladebil til en ferie sydpå eller til en hvilken som helst anden ferie179. 

Reglerne ligger op til at dagsbeviset skal købes og betales af den, som benytter firmabilen til privat 

kørsel. Det er dog muligt at virksomheden kan købe dagsbeviset og tilbyde medarbejderen 

dagsbeviset som et hvert andet personalegode. I dette tilfælde har virksomheden fradrag for 
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Totalvægt højst 3.000 kg. Totalvægt 3.001-4000 kg.

Virksomheden har IKKE trukket 

hele momsbeløbet fra ved 

køb/leje
Dagsbevis: 185 kr. Dagsbevis: 185 kr.

Virksomheden har trukket hele 

momsbeløbet fra ved køb/leje Dagsbevis: 225 kr. Dagsbevis: 185 kr.
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udgiften, mens medarbejderen skal beskattes af værdien af dagsbeviset jf. de almindelige principper 

i LL §16180. 

I tilfælde af at virksomheden kræver, at medarbejderen både skal betale dagsbeviset og for 

brændstof under den private kørsel, har medarbejderen ikke mulighed for at få nedsat prisen på 

dagsbeviset. Hvis medarbejderen betaler et beløb til arbejdsgiveren for den private kørsel i lighed 

med en form for kilometergodtgørelse, vil arbejdsgiveren i denne situation dog være skattepligtig af 

en sådan godtgørelse/afregning. 

Virksomheden har ikke mulighed for at få momsfradrag for udgiften til et dagsbevis og hvis der er 

tale om en firmabil med en totalvægt på mellem 3 og 4 tons, skal virksomheden beregne en 

udtagningsmoms og bogfører denne som salgsmoms. Hverken praksis eller SKAT har udtalt sig 

omkring, hvilket grundlag denne udtagningsmoms skal beregnes efter181. 

7.4.5 Befordring 

En medarbejders kørsel mellem den private bopæl og arbejdspladsen anses som værende 

befordringsberettiget kørsel, hvis medarbejderen benytter sin private bil til formålet. Benytter 

medarbejderen sig derimod af fri bil og benytter den til befordring mellem bopælen og 

arbejdspladsen, må der hverken udbetales skattefri kilometergodtgørelse eller fradrag for befordring 

på selvangivelse hos SKAT, jf. LL §9 C, da arbejdsgiveren således afholder udgiften til transporten, da 

medarbejderen har fri bil. 

I tilfælde af at der alligevel foretages befordringsfradrag, skal medarbejderen medtage et tilsvarende 

beløb i den personlige indkomst jf. LL §9 C, stk. 7. Hvilket vil være ufornuftigt af medarbejderen, da 

det giver en højere skattemæssig værdi i forhold til fradraget, som er ligningsmæssigt fradrag.  

7.4.6 Flere biler af gangen 

LL §16, stk. 4, gælder for hver enkelt bil, der stilles til rådighed for den ansatte til privat brug. Det 

betyder at der ikke gives mængderabat i forhold til om medarbejderen har flere biler til privat 

rådighed. Hvis denne har rådighed over én bil, men skifter bil en eller flere gange inden for samme 

kalendermåned, accepterer SKAT, at medarbejderen kun beskattes af den dyreste bil. Eksempelvis 

kan dette være tilfældet med en autoforhandler182. 

I en sag fra Østre Landsret ejede sagsøgerens selskab tre personbiler, herunder en Volvo, BMW og 

en Seat. Sagsøgeren havde selvangivet værdi af fri bil for Volvo’en. Skattemyndighederne havde 

beskattet sagsøgeren af fri bil for BMW’en og Seat’en. Det stod helt klart at både BMW’en og Seat’en 

stod parkeret foran sagsøgerens bopæl, der ligeledes var selskabets adresse. Landsretten henviste til 

sagsøgerens og hendes søns forklaring om, at sagsøgeren ikke benyttede bilerne til privat kørsel, da 

hun altid kørte i Volvo’en, som hun havde til rådighed og som hun blev beskattet af fri bil for. Både 

BMW’en og Seat’en blev ifølge hovedaktionæren købt og anvendt til kørsel med institutionens 

klienter, herunder forskellige steder i landet. Under disse omstændigheder, herunder særligt 
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oplysningerne om formålet med købet og anvendelsen af de to biler samt det at sagsøgeren havde 

rådighed over Volvo’en til privat kørsel, fandt landsretten, at uanset at der ikke var ført kørebog eller 

underskrevet erklæring omkring benyttelse af biler, at sagsøger i tilstrækkelig grad havde afkræftet 

en formodning om, at de to biler var stillet til rådighed for hendes private benyttelse, jf. LL §16, stk. 

4. Derfor blev sagsøgeren således kun beskattet af Volvo’en183. 

Som udgangspunkt er reglerne, at køres der blot én gang i en firmabil, udløser dette beskatning for 

hele året. Det påhviler en skatteyder, der er hovedanpartshaver, at afkræfte en formodning om, at 

bilerne har været til rådighed for privat benyttelse. 

7.5 Delkonklusion - Fri bil eller egen bil  

Vi har indtil videre beskrevet de skattemæssige konsekvenser og regler ved beskatning af fri bil samt 

alternativet, som er at benyttelse af privat bil og dermed modtagelse af skattefri kørselsgodtgørelse. 

Forskellen er i det store hele, at ved beskatning af fri bil bliver medarbejderen beskattet af værdien 

af fri bil, men derimod afholder arbejdsgiveren alle omkostninger forbundet med bilen. Ved skattefri 

kørselsgodtgørelse modtager medarbejderen et skattefrit beløb ud fra antal erhvervsmæssige 

kilometer, som er kørt i den private bil og afholder selv alle omkostninger vedrørende bilen hos 

medarbejderen privat. 

Ved vurdering, om hvorvidt den ene eller anden løsning er bedst for den givne person, skal der lægges 

vægt på hvor mange kilometer der køres henholdsvis privat og erhvervsmæssigt samt omkostninger 

til bilen, herunder brændstoføkonomi, anskaffelsessum, afskrivning samt øvrig drift af bilen. Til 

belysning om hvorvidt det kan betale sig at blive beskattet af fri bil, kan der benyttes en konkret 

beregning, der ud fra en skattemæssig betragtning afgør om det vil være en økonomisk fordel at 

vælge beskatning af fri bil, jf. afsnit 10.4. Herudover har vi redegjort for de væsentlige overvejelse, 

der skal gøres i forbindelse med valget om fri bil i afsnit 10.3, hvor vi har opstillet et diagram, som 

belyser fordele og ulemper. 

Som diagrammet samt beregningen viser, er der flere forhold, der har væsentlig indflydelse på 

hvilken bilordning, der er den mest optimale for den enkelte medarbejder. Flere af forholdene med 

økonomisk indvirkning på beregningen er estimerede talstørrelser, f.eks. bilens årlige værditab eller 

omkostninger til vedligeholdelse og reparationer. Det betyder at der er mange forskellige resultater 

fra en beregning om hvilken bilordning, der kan betale sig. Resultaterne ændres naturligvis i takt med 

forventningen til de enkelte faktorer i beregningen ændres. Derfor er det vigtigt, at være opmærksom 

på at en beregning vedr. bilordningerne ikke er det samme som resultatet af valget. 

Faktummet at der er mange forskellige parametre, betyder også at værdierne for disse parametre 

skal kendes, hvis en realistisk beregning skal foretages. Forholdet gør også, at det som udgangspunkt 

er svært at konkludere hvad der generelt er mest økonomisk fornuftigt. Dog er der følgende 

guidelines der taler for henholdsvis fri bil og kørsel i privat bil: 

 

                                                      
183 SKM2005.503.ØLR 



Side | 55  
 

Forhold der taler for fri bil: 

 Mange private kilometer i forhold til erhvervsmæssige kilometer 

 Driftsmæssig dyr bil 

 Herunder høje værditab på bilen 

 Arbejdsgiveren stiller fri bil til rådighed uden lønnedgang 

Forhold der taler for kørsel i egen bil: 

 Mange erhvervsmæssige kilometer 

 Driftsmæssig billig bil 

 Herunder lave værditab 

Der kan generelt siges, at dyre biler med høje afskrivninger, som også har høje driftsmæssige 

omkostninger kan være en fordel at have som fri bil. Hvilket skyldes, at kilometergodtgørelse kun til 

et hvis punkt tager højde for bilernes omkostningsniveau og er beregnet efter en ”standard” bils 

omkostningsniveau. 

Derimod vil det som oftest kunne betale sig at modtage skattefri kilometergodtgørelse i situationer, 

hvor medarbejderen benytter en driftsøkonomisk bil, som kører langt pr. liter brændstof og har 

relativt lave afskrivninger og driftsmæssige omkostninger, da medarbejderen selv skal afholde disse, 

ved modtagelse af skattefri kilometergodtgørelse. 

Der fremgår af afsnit 10.5 et diagram, hvor man på baggrund af bilens nypris samt fordelingen af den 

årlige kørsel, henholdsvis privat- og erhvervsmæssig kan aflæse placeringen i diagrammet om 

hvorvidt det tegner til hvilken bilordning, der kan betale sig. Hvis placeringen er i den blå zone, er det 

mest økonomisk fornuftigt at benytte sig af egen bil og derved modtage skattefri 

kilometergodtgørelse. Findes ens placering derimod i den grønne zone er fri bil mest fornuftigt. Som 

sagt er diagrammet kun vejledende og som det tidligere er nævnt, kan der være relativt store udsving, 

alt efter værdierne af øvrige parametre i beregningen. Dog må det altid bemærkes, at kørselsbehovet 

giver et godt billede om hvad der kan betale sig. Som udgangspunkt betyder det, at jo flere 

erhvervsmæssige kilometer der køres, jo mere hældes der mod egen bil og omvendt jo flere private 

kilometer der køres, hældes der mod fri bil. 
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Del VI – Afrunding 

8. Konklusion (Mads og Rasmus) 

Nutidens arbejdsmarked er i stigende grad nød til at konkurrere om de mest værdifulde 

medarbejdere, da det oftest er dem som får de fleste og bedste tilbud.  Ved hjælp af den 

personalepolitiske handlefrihed kan goder af pengeværdi, f.eks. fri bil, fri avis og skattefrie 

uddannelser være hensigtsmæssige belønninger til at rekruttere, motivere og værdsætte 

”kompetenceguldet”. For at sikre afhandlingens kontinuitet er nedenfor samlet besvarelserne på 

problemformuleringen. 

o Hvordan defineres udtrykket personalegoder? Der ønskes en fastlæggelse af den 

lovmæssige begrebsramme og bestemmelse samt dets generelle anvendelse. 

I forbindelse med ovenstående blev det undersøgt, at personalegoder i sin rene form skatteretligt er 

på lige fod med en kontantbetaling af et pengebeløb jf. SL §4. Kravet er, at indkomsten giver en 

umiddelbar økonomisk fordel, som forbedrer den økonomiske evne, og som kan omsættes til 

forbrug. Den skattepligtige værdi opgøres som hovedregel til omsætningsværdien på 

indkomsttidspunktet. I forlængelse heraf er det et krav, at et erhvervet gode har en objektiv 

markedsværdi.  

Lovmagten indførte LL §16, som præciserer at personalegoder er formuegoder som ydes i led af en 

arbejdsaftale og modtages i en anden form end en kontantbetaling. Formuegoder er goder som har 

karakter af pengeværdi herunder eksempelvis sparet privatforbrug og værdien af hel eller delvis 

vederlagsfri benyttelse af andres aktiver. 

o Hvilke regler er gældende vedrørende værdiansættelse af personalegoder? Der 

ønskes en konkret fastlæggelse af hovedbestemmelserne for værdiansættelse af 

personalegoder samt hvilke undtagelser som er tilknyttet hertil.  

Alle former for indtægter og hermed naturelgoder- og ydelser skal principielt beskattes, da der ikke 

findes en minimumsgrænse for indtægtens størrelse i SL §4a. Beskatningen er ofte enkel ved 

kontantindtægter, men kan være langt mere omfangsrig og problematisk ved naturalier. Vores 

undersøgelse har fastlagt, at hovedbestemmelserne for beskatning er den objektive økonomiske 

markedsværdi, også selvom værdien kan være lavere (subjektiv værdi) for den konkrete modtager. 

Reglerne om indkomstfordele af rene lønaccessorier er beskrevet i LL §16, stk. 3. 

Som tidligere beskrevet er der visse skærpelser ved beskatning af personalegoder, da man til dels er 

gået væk fra de individuelle værdiansættelser af personalegoder i de tidligere dagældende regler til 

fordel for markedsværdiprincippet. Dette er gjort for at mindske komplikationer yderligere, da en 

given ydelse kan have én værdi for nogle skatteydere, men en anden værdi for andre184. Det betyder 

at en række formuegoder beskattes efter skematiske værdier eksempelvis fri bil og fri telefon. 

                                                      
184 Dam, Henrik og Henrik Gam, Kjeld Hemmingsen, Jacob Graff Nielsen; ”Personlig Indkomst”, Gældende Skatteret 2017, Karnov 

Group, København, 2017, s. 182-184 



Side | 57  
 

Foruden de skematiske værdier er der flere muligheder for skattefrihed. Først og fremmest er der 

bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder, som i overvejende grad er stillet til rådighed 

af arbejdsgiveren, som led i arbejdets udførelse. Der vil kun foreligge beskatning af sådanne goder, 

hvis beløbsgrænsen overstiger kr. 6.100 (2018). Arbejdsrelaterede goder kan være skærmbriller, fri 

avis til brug for arbejdet og beklædning som ønskes af arbejdsgiver. 

Der findes desuden en bagatelgrænse for mindre personalegoder, der som udgangspunkt kan 

omfatte alle slags goder indenfor en samlet sum på kr. 1.100 (2018). Goder som beskattes efter 

skematiske værdier kan dog ikke tælles med i bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Smågoder 

som kan omfattes under grænsen er typisk mindre påskønnelser, jule- og fødselsdagsgaver. Julegaver 

er dog altid skattefrie, hvis markedsværdien er under kr. 800, men tæller stadig med de kr. 1.100. 

En medarbejder kan desuden modtage rabat på varer og tjenesteydelser, som arbejdsgiver udbyder 

til salg som led i sin virksomhed, med den betingelse at rabatten ikke må overstige avancen hos 

arbejdsgiver.  

Øvrige undtagelser af skattepligtige personalegoder er: 

o Reglen om personaleplejefritagelsen. 

o Vederlagsfri privat benyttelse af parkeringsplads, der af hensyn til arbejdet, er stillet til 

rådighed af arbejdsgiver (LL §16, stk. 10). 

o Pædagogisk spisetræning som indgår i en del af den ansattes arbejde, 

o Fribilletter der giver adgang til sportslige eller kulturelle arrangementer som arbejdsgiver 

sponsorer. 

o Privat benyttelse af en computer med tilbehør stillet rådighed til brug ved arbejdet (LL §16, 

stk. 13). 

o Afhængighedsbehandling ved misbrug af medicin, alkohol, rusmidler og rygeafvænning. 

Skattefriheden indebær dog nogle særregler (LL §30). 

Det blev i øvrigt fastlagt at arbejdsgiverbetalte uddannelser eller kurser efter LL §31, altid er skattefrie 

for modtageren, på den betingelse at det har en vis form for erhvervsrelevans. 

o Hvordan fungerer lønomlægning, og hvilke betingelser samt skattemæssige 

konsekvenser er forbundet hermed? Der ønskes en gennemgang af mulighederne for 

skatteoptimering igennem lønomlægning samt overvejelserne herfor. 

En lønomlægning indebærer, at arbejdstager og arbejdsgiver indgår en aftale om ændring af lønnens 

overordnede sammensætning. En lønomlægning vil sige, arbejdstager modtager et lønaccessorium 

mod en lønnedgang (indkomstafkald) og arbejdsgiver påtager sig hermed en tredjeparts forpligtelse. 

For at en lønomlægning anses for skatteretlig gyldig, er der tre generelle betingelser som skal være 

opfyldt og de er i deres ordlyd følgende185: 

  

                                                      
185 DJV 2018 C.A.5.1.7.1 
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1) Aftalen om omlægning af lønnen skal være civilretlig gyldig. 

2) Aftaletidspunktet, hvor der sker ændring i lønnens sammensætning, skal ligge før det tidspunkt, 

hvor man får ret til den løn, som aftalen vedrører.  

3) Aftalen om lønomlægning skal være en reel ændring af lønnens sammensætning og må ikke 

indebære en betaling for et rent privat gode med ubeskattede midler. 

Kort defineret skal lønnedgangen være endelig og ubetinget, hvilket betyder at indkomstafkaldet skal 

være uafhængig af arbejdsgiverens modydelse. Praksis er som følge, at der ikke hjemmel til at 

beskatte andet eller mere, end der de facto er realiseret186. 

o Hvordan beskattes fri telefon? Der ønskes derudover oplyst krav vedrørende fritagelse 

af beskatning ved udelukkende erhvervsmæssigt brug. 

Fri telefon og datakommunikationsforbindelse beskattes efter skematisk værdi jf. LL §16, stk. 12.  Den 

skattepligtige værdi er kr. 2.800 (2018) og beskattes som A-indkomst. Det vil ofte være interessant 

for en arbejdstager, at blive beskattet af fri telefon, hvis denne kan få betalt henholdsvis både en 

mobiltelefon og tilhørende abonnement samt internetforbindelse. Markedsværdien heraf vil som 

udgangspunkt overstige den årlige beskatning.  

Hvis en medarbejder ikke benytter en arbejdsgiverbetalt telefon privat, skal visse betingelser være 

opfyldt, for at undgå beskatning og de er som følgende: 

2) Medarbejderens brug af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet. 

2) Medarbejderen har afgivet en tro- og love erklæring til arbejdsgiveren om udelukkende at benytte 

telefonen erhvervsmæssigt. 

3) Arbejdsgiveren fører kontrol med, at medarbejderen kun anvender telefon erhvervsmæssigt. 

4) Telefonen må dog gerne anvendes til enkeltstående private opkald til og fra telefonen. 

o Hvordan beskattes fri bil for den skattepligtige? Der foretages en analyse af den 

gældende lovgivning samt hvornår det kan betale sig for den skattepligtige at blive 

beskattet af denne. 

Fri bil beskattes ud fra skematisk værdi efter LL §16, stk. 4. Beskatningsgrundlaget for biler som er 

anskaffet maksimalt 36 mdr. efter første indregistrering, skal opgøres som 20% af bilens 

anskaffelsessum op til de første kr. 300.000 og 25% af værdien derudover. Der skal i øvrigt tillægges 

den årlige ejerafgift med tillæg på 50%. Biler som er til rådighed eller købt 36 mdr. efter første 

indregistrering, skal beregningsgrundlaget nedsættes til 75% af bilens oprindelige nyvognspris. Bilens 

skattepligtige værdi skal dog mindst beregnes af kr. 160.000. 

                                                      
186 Pedersen, Jan, Kurt Siggard, Niels Winther-Sørensen, Jacob Bundgaard, Inge Langhave Jeppesen, Marlene Kerzel og Susanne 

Pedersen; ”SL §4 – De skattepligtige indtægter”, Skatteretten 1, Thomas Reuters Professional A/S, København, 2009, s. 162-163 
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Når medarbejderen skal vurdere, om fri bil kan være fordelagtigt, skal der estimeres et realistisk 

kørselsmønster. Grundreglen er at den skattepligtige skal køre markant mere privat end 

erhvervsmæssigt, før det kan være økonomisk gunstigt at have fri bil. 

Overordnet kan det konkluderes, at der skal laves en vurdering i hvert konkret tilfælde om det vil 

være økonomisk fordelagtigt, at modtage og blive beskattet af et personalegode. Som 

tommelfingerregel, vil det kun være skattemæssigt interessant hvis godet beskattes lempeligere end 

en kontantindtægt. Hvis det modtagne gode beskattes efter markedsværdi (hovedregel), vil det være 

skattemæssigt uinteressant, da medarbejderen lige så godt selv kunne have købt godt hvis lønnen 

var tilsvarende større. Det er specielt vigtigt for den enkelte medarbejder, at sætte sig ind i reglerne 

for skematiske værdier, da der her er en potentiel risiko for at blive brandbeskattet.  
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10. Bilag 

10.1 Forkortelser 

DJV Den Juridiske Vejledning 
GRL Grundloven 
HRD Højesteretsdom 
KSL Kildeskatteloven 
LL Ligningsloven 
LR Ligningsrådet 
LSR Landsskatteretten 
LV Ligningsvejledningen 
PSL Personskatteloven 
SKM Skatteministeriet 
SL Statsskatteloven 
SR Skatterådet 
TfS Tidsskrift for Skatteret 
VSL Virksomhedsskatteloven 
VSO Virksomhedsskatteordningen 
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10.2 Overblik over beskatning af sundhedsforsikring 

 

 

Kilde: Den Juridiske Vejledning 2018-01 
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10.3 Fordele og ulemper ved henholdsvis egen bil og fri bil 

 

  

  

Fordele: Ulemper: Fordele: Ulemper:

Egen bil: Beskatning af fri bil:

Medarbejderen skal 

afholde samtlige 

udgifterne til bilen, 

herunder udgifter til 

anskaffelse, grønafgift, 

forsikring, vedligehold. 

mm.

Medarbejderen afgører 

selv, hvilken bil der 

anskaffes.

Mulighed for at få en 

større og bedre bil, end 

medarbejderen har råd 

til som privat person.

Der undgås beskatning 

af værdien af fri bil.

Fri privat kørsel . Kørsel 

af mange private 

kilometer, er en fordel i 

forhold til egen bil.

Mere administration i 

form af, at holde styr på 

kørebog eller bilag til 

beregning af 

kørselsgodtgørelse.

Medarbejderen kan ikke 

altid afgøre, hvilken bil 

som skal anskaffes.

Ved begrænset privat 

kørsel i forhold til den 

erhvervsmæssige kørsel, 

kan modtagelse af 

skattefri 

kørselsgodtgørelse, vise 

sig at være en god 

forretning for 

medarbejderen.

Medarbejderen afholder 

værditabet på bilen, 

hvilket ofte udgøre et 

stort værditab, især på 

nyere biler.

Medarbejderen slipper 

for at betale samt 

administrerer 

driftsomkostninger til 

bilen, hvilket i mange 

tilfælde, kan være en 

stor årlig udgift.

Medarbejderen skal 

beskattes af fri bil, og 

desto dyrere bil, desto 

højere beskatning.
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10.4 Beregningseksempel på egen bil i forhold til fri bil 

Vi tager udgangspunkt i følgende bil: 

 

Kilde: https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/audi/a5/30-tdi-204-s-line-sb-multitr-5d/3564858 

Information omkring bilen: 

Mærke og model:  Audi A5 3,0 TDi 204 S-line SB Multitr. 5d 

Pris:   kr. 433.400 

Årgang:   2015 

Antal kørte kilometer:  143.000 

Brændstof forbrug:  20,4(diesel) 

Grøn ejerafgift:  5.340187(heraf udligningsafgift kr. 2.960) 

Vi forudsætter at der i vores første eksempel køres henholdsvis 10.000 private kilometer og 10.000 

erhvervsmæssige kilometer årligt. 

I vores andet eksempel køres der henholdsvis 25.000 private kilometer og 5.000 erhvervsmæssige 

kilometer årligt. 

Begge eksemplerne er med følgende forudsætninger: 

 Brændstofomkostninger beregnes ud fra samlede antal kørte km, brændstofforbrug (km/l) 

samt pris for brændstof. 

 Udgifter til dæk er estimeret på baggrund af bilens pris og den årlige kørsel. 

 Udgifter til vedligeholdelse er estimeret på baggrund af bilens pris og den årlige kørsel. 

                                                      
187 https://www.nummerplade.net/afgift/?regnr=av83197 
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 Renteudgifter er beregnet på baggrund af bilens anskaffelsespris reduceret med et afdrag på 

hovedstolen, svarende til bilens værditab. Renteudgifter er beregnet som et gennemsnit over 

3 år. 

 Værditab er estimeret på baggrund af den årlige kørsel. Det vejledende værditab er sat til 

mellem 13 og 27 % af bilens pris. 

 Kørselsgodtgørelsen er fastsat efter statens satser for 2017. 

 Befordringsfradraget er beregnet på baggrund af satser for 2017. 

 Den skattemæssige værdi af det ligningsmæssige fradrag udgør 26,9 % ekskl. kirkeskat. 

 Den anvendte skattesats (marginalskatten) er for 2017 og udgør 55,8 %, inkl. AM-bidrag (men 

ekskl. kirkeskat). 

 Værdi af fri bil udgør 25 % af bilens pris op til 300.000 kr. og 20 % af resten. Dog altid minimum 

25 % af 160.000 kr. Dertil lægges 150 % af ejerafgift/grøn afgift. 

 Der tages i beregningen ikke højde for, at personer med en indkomst på under 266.200 kr. 

kan foretage et yderligere fradrag ud over det normale befordringsfradrag. 

 Der tages i beregningen ikke højde for, at personer med bopæl i visse udkantskommuner kan 

være berettiget til et yderligere befordringsfradrag for befordring over 120 km pr. dag. 

 Bruttolønsnedgang er fastsat til bilens forventede bruttoudgifter.  
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Eksempel 1: 
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Eksempel 2: 
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10.5 Diagramafspejling af fri bil vs. egen bil 

 

Kilde: 

http://www.deloitte.com/assets/DcomDenmark/Local%20Assets/Documents/Udgivelser/Publikatio

ner/Beskatning_personer_selskaber_virksomheder/Skattefoldere%202011/Firmabil_egen_bil_janu

ar_2011.pdf 


