MULTIMEDIEBESKATNING
PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010,
og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier til rådighed for dig til privat brug.

Kort om multimediebeskatningen
Fra 1. januar 2010 (indkomståret 2010), skal du beskattes af multimedier, der stilles til rådighed af
din arbejdsgiver for privat brug. Det betyder, at du bliver beskattet samlet af fri telefon, computer
og internetforbindelse. Du beskattes af 3.000 kr. (2010-niveau) pr. år, uanset om du får stillet ét, to
eller alle tre goder til rådighed for privat brug.
Skattereformen indebærer markante nedsættelser af indkomstskatten. Den betyder også, at der på
visse områder indføres en mere ensartet beskatning af personalegoder. Multimediebeskatningen er
en del af skattereformen og skal ses i den sammenhæng.
Det skattemæssige udgangspunkt er, at al løn skal beskattes – uanset om den udbetales i kontanter
eller naturalier. Det gælder fra 2010 nu også privat rådighed over arbejdsgiverbetalt computer og
internet, der i en årrække har været skattefritaget under visse betingelser. Fri telefon har i mange år
skullet medregnes til den skattepligtige indkomst med en værdi af 3.000 kr., men der var fradrag for
egne telefonudgifter. Denne mulighed for at reducere beskatningen af fri telefon falder bort med
skattereformen.
Multimediebeskatningen er således ikke en ny skat, men en fast værdiansættelse af det gode, som
består i, at din arbejdsgiver betaler for en computer, telefon eller internetforbindelse, som du også
kan bruge privat.

Hvilke goder er omfattet?






Telefon – fastnet/mobil: Telefon dækker både selve telefonapparatet, oprettelses-,
abonnements- og forbrugsudgifter ved telefonen samt telefonserviceydelser såsom
telefonvækning, telefonsvarerfunktion, ”visnummerfunktion” og andre sædvanlige ydelser,
der er en del af abonnementet. Sædvanlige telefonserviceydelser er et fleksibelt begreb, som
ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området. Reglerne gælder både de
tilfælde, hvor telefonen er oprettet i arbejdsgiverens m.v.´s navn, og hvor arbejdsgiveren
fuldstændigt eller op til et bestemt beløb betaler eller refunderer medarbejderens
telefonudgifter eller en procentdel af udgifterne. En telefon omfatter også små håndholdte
computere såsom PDAer, smartphones o. lign.
Computer inklusive sædvanligt tilbehør: Ved sædvanligt tilbehør forstås almindeligt
tilbehør til en computer såsom computerskærm, softwareprogrammer, printer m.v. af
almindelig størrelse og standard. Sædvanligt tilbehør er et fleksibelt begreb, som ændrer sig
i takt med tidens standarder og udvikling på området.
Datakommunikation via internetforbindelse: Det vil sige en adgang til og brug af
internet, eksempelvis en ISDN- en ADSL-forbindelse eller andre bredbåndsforbindelser. Det
omfatter også engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Abonnementsudgifterne
til internetadgangen omfatter også sædvanlige ydelser, som er en del af abonnementet.
Internetabonnementer i dag kan indeholde andre ydelser end internetadgang – eksempelvis
”gratis” download af musik eller tv-kanaler. Hvis sådanne ydelser er en integreret del af
abonnementet, som ikke kan udskilles og må anses for sædvanlige, anses de for omfattet af
multimediebeskatningen. Hvornår tv-pakker er en sådan ydelse, forventes forelagt
Skatterådet. Skatterådets afgørelser offentliggøres på skat.dk
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Får du et fast månedligt telefontilskud fra din arbejdsgiver til dækning af telefonudgifter, uanset
om du afholder udgifterne eller ej, er det ikke omfattet af multimediebeskatningen, men beskattes
som hidtil som almindelig indkomst.
Den skattepligtige værdi på 3.000 kr. af multimedier nedsættes ikke, selvom du eventuelt selv har
betalt arbejdsgiveren for den private rådighed over goderne. Den nedsættes heller ikke selvom, der
har været private udgifter til telefon.

Hvem gælder multimediebeskatningen for
Multimediebeskatningen gælder, hvis du får stillet multimedier til rådighed som led i
ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, fx som
honorarmodtager.
Derudover gælder den også, hvis du er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg,
kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og
kommunalbestyrelser, og som en del af dette arbejde får stillet multimedier til rådighed.
Reglerne gælder desuden, hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende og gennem din virksomhed har
multimedier til rådighed for privat benyttelse.
Beskatningen gælder for dig som arbejdstager, hvis du har rådighed over et gode. Hvis du og din
ægtefælle eller samlever af hver jeres arbejdsgiver får stillet multimedier til rådighed, skal I begge
beskattes af 3.000 kr.
Hvis du til brug for frivilligt ulønnet arbejde omfattet af ligningslovens § 7 M for en forenings
skattefri virksomhed får stillet multimedier til rådighed af foreningen, skal du dog ikke
multimediebeskattes af disse, selvom du også kan bruge dem privat. Det samme gælder for frivillige
i hjemmeværnet.
Betaler din arbejdsgiver en uddannelse for dig, som opfylder betingelserne for skattefrihed, kan din
arbejdsgiver også skattefrit stille en computer til rådighed på linje med bøger og andet materiale til
brug for forberedelsen hjemmefra. Det kræver, at computeren er relevant for din uddannelse, at den
ikke anvendes privat, og at den afleveres tilbage ved uddannelsens afslutning. En ”Tro og love
erklæring” til din arbejdsgiver om, at du ikke benytter computeren privat, er i den forbindelse
tilstrækkeligt til at godtgøre, at du ikke anvender computeren privat.

Hvornår gælder multimediebeskatningen fra
Multimediebeskatningen gælder fra og med indkomståret 2010.
Har du allerede ét multimedie til rådighed for privat brug og fortsætter med at have det, vil det blive
omfattet af multimediebeskatningen fra 1. januar 2010.
Har du inden 22. april 2009 lavet en aftale med din arbejdsgiver efter den såkaldte ”hjemme-pcordning”, udløser denne computer først multimediebeskatning fra 2013. Efter den særlige ”hjemmepc-ordning”, der er ophævet, aftaler man med sin arbejdsgiver at dele udgiften ved at have en
hjemme-pc til rådighed, og din arbejdsgiver betaler minimum 25 procent af udgifterne ved at stille
computeren til rådighed. Hvis du imidlertid har et andet multimedie til rådighed for privat
anvendelse, udløser dette andet gode multimediebeskatning.
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Hvad beskattes
Multimediebeskatningen er en rådighedsbeskatning. Det betyder, at det er rådigheden til privat
brug, der udløser skat. Det er ikke afgørende, om du faktisk benytter et af de omfattede multimedier
privat.
Har du multimedier til rådighed for privat brug en del af året, bliver du kun beskattet af et
forholdsmæssigt beløb svarende til det antal måneder, du har godet til rådighed. Du er
multimedieskattepligtig af de påbegyndte måneder, hvor du har haft multimedier til rådighed for
privat brug. Tager du fx midt i en måned multimedier, der ellers ikke har været til privat rådighed,
med hjem, bliver du skattepligtig fra månedens begyndelse. Se eksempler i afsnit Multimedier tages
med hjem fra arbejdspladsen.

Multimedier på arbejdspladsen
Det forhold, at du har multimedier til rådighed på arbejdspladsen, udløser ikke i sig selv
multimediebeskatning. Det gælder også for bærbare multimedier som fx computer eller
mobiltelefon. Almindeligt privat brug af din arbejdsgivers multimedier fra arbejdspladsen, fx at du
bruger telefonen på arbejdspladsen til at ringe og aftale tandlægetid, eller at du tjekker og besvarer
private e-mails på computeren på arbejdet har ikke skattemæssige konsekvenser.
Har du bærbare multimedier til rådighed på arbejdspladsen, er det relevant, at du aftaler med din
arbejdsgiver, om de må tages med hjem fra arbejdspladsen eller ej. Tager du ikke bærbare
multimedier med hjem fra arbejdspladsen, multimediebeskattes du ikke.
Eksempel 1
Du har en stationær computer, internetforbindelse og en stationær telefon på arbejdspladsen.
Multimedierne benyttes i arbejdet og til almindelig privat anvendelse fra arbejdspladsen.
- Du har ikke multimedier til rådighed for privat brug og skal derfor ikke multimediebeskattes.
Eksempel 2
Du har en bærbar computer på arbejdspladsen, som du ikke må tage med hjem. Computeren
benyttes i arbejdet og til almindelig privat anvendelse fra arbejdspladsen.
- Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes.
Der gælder det samme for mobiltelefon (herunder en PDA) og en mobilinternetforbindelse

Multimedier tages med hjem fra arbejdspladsen
I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af multimedierne
med hjem, er det bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er privat rådighed
over godet. Det gælder også, hvis du har multimedier til rådighed i forbindelse med en distanceeller hjemmearbejdsplads, herunder hvis du har din bopæl som arbejdsplads.
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Eksempel 1
Du har via din arbejdsgiver en stationær computer og/eller internetforbindelse og/eller
fastnettelefon i dit hjem med mulighed for at arbejde hjemmefra.
- Du har et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal multimediebeskattes.
Eksempel 2
Du har en bærbar computer på arbejdspladsen, som du også tager med hjem for at arbejde
hjemmefra.
- Du har et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal multimediebeskattes.
Eksempel 3
Du har en mobil internetforbindelse, som du også tager med hjem for at arbejde hjemmefra.
- Du har et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal multimediebeskattes.
Eksempel 4
Du har en mobiltelefon på arbejdspladsen, som du også tager med hjem for at arbejde hjemmefra.
- Du har et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal multimediebeskattes. Om
tilkaldevagt mv. se nedenfor om Arbejdsmobiltelefon.
Eksempel 5
Du har en token (kodesystem til din arbejdsgivers netværk) til brug for at arbejde hjemmefra på
din egen computer.
- Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes.
Eksempel 6
Du har en stationær telefon eller mobiltelefon på arbejdspladsen, som du viderestiller til din
private telefon, når du arbejder hjemme.
-Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes.
Eksempel 7
Din arbejdsgiver har stillet en firmabil/lastbil til rådighed for dig til brug for arbejdet. Bilen
parkeres ved din bopæl, da din arbejdsdag begynder og slutter der. I bilen er der fastmonteret en
mobiltelefon og/eller en pc, på en sådan måde, at de ikke kan tages ud af bilen. Du bruger
telefonen/ pc’en i dit daglige arbejde. Der er indgået en aftale om, at mobiltelefonen/pc’en ikke må
fjernes fra bilen, og at de ikke må anvendes privat.
-Du har ikke multimedier til rådighed for privat brug, og din arbejdsgiver skal ikke føre yderligere
kontrol med brugen af multimedierne.

Har du aftalt med din arbejdsgiver, at et multimedie kan tages med hjem, betyder
rådighedsbegrebet, at du har et multimedie til rådighed for privat brug, uanset om du rent faktisk
tager det med hjem, og du skal da multimediebeskattes.
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Eksempel 8
Du har en bærbar computer til rådighed på arbejdspladsen. Computeren benyttes i arbejdet og til
almindelig privat anvendelse fra arbejdspladsen. Du har indimellem behov for at tage computeren
med hjem og vil aftale fra gang til gang med din arbejdsgiver, at arbejdsgiveren skal indberette dig
til multimediebeskatning for de måneder, hvor du har computeren med hjem.
- Du har reelt multimedier til rådighed for privat brug og skal derfor multimediebeskattes for hele
året.
Eksempel 9
Din arbejdsgiver har en ekstra bærbar computer, som du låner med hjem fra arbejdspladsen, fordi
du i en periode skal bruge den privat, fx fordi du skal skrive en bog. Du har en stationær computer
på arbejdet, som benyttes i arbejdet og til almindelig privat anvendelse fra arbejdspladsen.
- Du har alene et multimedie til rådighed for privat brug i den periode, hvor du låner computeren
med hjem og skal kun multimediebeskattes for den periode.

Arbejdsmobiltelefon
Hvis du tager en mobiltelefon med hjem fra arbejdspladsen, har du som udgangspunkt privat
rådighed over mobiltelefonen og skal multimediebeskattes. Du skal dog ikke multimediebeskattes,
hvis du og din arbejdsgiver opfylder nogle særlige betingelser:




Din brug af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet
Du har afgivet en ”Tro og love erklæring” til din arbejdsgiver om, at du kun bruger
telefonen erhvervsmæssigt
Din arbejdsgiver fører kontrol med, at du kun anvender telefonen erhvervsmæssigt

Brug af telefonen uden for din arbejdsplads kan være nødvendigt for, at du kan udføre arbejdet, fx
fordi du er på tilkaldevagt eller arbejdstilrettelæggelsen i øvrigt kræver det. Det samme kan være
tilfældet, hvis telefonen er nødvendig, fordi kunder eller din arbejdsgiver skal kunne få fat i dig,
eller du skal kunne kontakte dem i og/eller uden for almindelig arbejdstid.
Eksempel 1
Du har en mobiltelefon på arbejdspladsen, som du også tager med hjem for at arbejde hjemmefra,
og som kun bruges erhvervsmæssigt.
- Hvis telefonen er nødvendig for dit arbejde, og du ikke bruger mobilen privat, skal du afgive en
”Tro og love erklæring” til din arbejdsgiver om, at den udelukkende må anvendes
erhvervsmæssigt. Du må herefter ikke benytte mobilen privat – heller ikke til almindelig privat
brug fra din arbejdsplads. Modtagelse af private opkald udløser ikke beskatning. Det er din
arbejdsgiver, der vurderer om dine arbejdsopgaver og/eller en fornuftig arbejdstilrettelæggelse gør,
at det er nødvendigt, at du tager mobilen med hjem.
Det er et krav, at din arbejdsgiver fører kontrol med, at mobilen kun bruges erhvervsmæssigt.
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Der er i store træk tale om en videreførsel af den hidtidige praksis for arbejdsmobiltelefoner. For
fremtiden kan du dog ikke foretage enkeltstående private opkald fra en sådan telefon, uden at det
udløser beskatning.
Det er samtidig en undtagelse til hovedreglen om, at multimedier, du tager med hjem, er omfattet af
multimediebeskatningen. Der stilles således særlige krav til dokumentationen/kontrollen af, at din
arbejdsmobiltelefon udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.
Denne særlige undtagelse gælder ikke for en computer eller internetadgang, da det ikke på samme
måde som for telefoner er muligt for arbejdsgiveren at kontrollere eventuel privat brug ud fra
specificerede lister på opkald.

Tjenesterejse
En anden undtagelse til reglen om, at du har privat rådighed over et multimedie, som du tager med
hjem fra arbejdspladsen, er, hvis du tager det med hjem i forbindelse med en tjenesterejse, og du har
et arbejdsbetinget behov for at have et multimedie med dig. Det er et krav, at multimediet kun må
anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og at du ikke uden unødigt
besvær har mulighed for at hente/aflevere multimediet på arbejdspladsen før/efter tjenesterejsen.
Du er på tjenesterejse, når din arbejdsgiver midlertidigt udsender dig til et andet arbejdssted end din
sædvanlige arbejdsplads.
Det er en konkret vurdering, om du ikke uden unødigt besvær kan hente/aflevere multimediet på
arbejdspladsen før/efter tjenesterejsen. Der kan bla. lægges vægt på tidspunkt for afrejse eller
hjemkomst, rejsens længde, arbejdstidens længde, det benyttede transportmiddel til at aflevere
multimediet på arbejdspladsen, den yderligere afstand, der skal tilbagelægges, den yderligere tid,
der skal benyttes, økonomiske faktorer og andre praktiske forhold.
Eksempel 1
Du er ansat i København og skal til møde i Odense og vil tage den bærbare computer og eventuelt
mobilt bredbånd med hjem aftenen inden tjenesterejsen.
- Du skal ikke multimediebeskattes, selvom du tager computeren med hjem, hvis du opfylder
følgende betingelser:
 Du opfylder betingelserne for at være på tjenesterejse, når tjenesterejsen starter næste
morgen.
 Det er nødvendigt for dit arbejde, at du medbringer computeren og eventuelt mobilt
bredbånd.
 Computeren og eventuelt mobilt bredbånd må kun anvendes erhvervsmæssigt og anvendes
faktisk kun erhvervsmæssigt.
 Du kan ikke uden unødigt besvær hente computeren og eventuelt mobilt bredbånd inden
tjenesterejsen.
Du kan fortsat benytte computeren til almindelig privat brug på arbejdspladsen, uden at det udløser
multimediebeskatning.
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Eksempel 2
Du har arbejdsmøder i Bruxelles. Du tager en mobiltelefon med hjem aftenen inden afrejse.
- Du skal ikke multimediebeskattes, selvom du tager mobiltelefonen med hjem, hvis du opfylder
følgende betingelser:
 Du opfylder betingelserne for at være på tjenesterejse, når tjenesterejsen starter næste
morgen.
 Det er nødvendigt for dit arbejde, at du medbringer en mobiltelefon.
 Du kan ikke uden unødigt besvær hente mobiltelefonen inden tjenesterejsen.
 Du har lavet en ”Tro og love erklæring” med din arbejdsgiver om, at mobiltelefonen
udelukkende må benyttes erhvervsmæssigt.
 Mobiltelefonen anvendes faktisk kun erhvervsmæssigt.
 Din arbejdsgiver fører kontrol med, at mobiltelefonen ikke benyttes privat.
 Du bruger heller ikke efterfølgende den samme telefon privat fra arbejdspladsen.
Modtagelse af private opkald udløser ikke beskatning.
Starter din tjenesterejse fra din normale arbejdsplads, men slutter på din bopæl, således at den
bærbare computer/mobiltelefonen først afleveres på arbejdspladsen den efterfølgende morgen,
gælder de samme betingelser. Det vil sige, at du er omfattet af eksempel 1 og 2.
Eksempel 3
Du har en bærbar computer, som du har med dig hjem efter arbejde. Dit arbejde består i at besøge
kunder. Din arbejdsdag begynder og slutter på din hjemadresse, og du er kun lejlighedsvis på din
arbejdsgivers adresse.
- Da du ikke har nogen fast arbejdsplads, er du ikke på tjenesterejse. Når du har den bærbare
computer med hjemme, er der derfor formodning for privat rådighed, og du skal
multimediebeskattes.

Tager du til brug for dit arbejde et multimedie med på en tjenesterejse uden at medbringe det på
bopælen, fx fordi du henter og afleverer multimediet på arbejdspladsen samme dag som
tjenesterejsen, skal du ikke multimediebeskattes.

Computer med særligt programmel til hjemlån
Der kan være helt særlige situationer, hvor du ikke anses for at have rådighed over en computer til
din private brug, selvom den medbringes på bopælen. Du skal således ikke beskattes, hvis følgende
betingelser er opfyldt:






Du har mulighed for at låne en af din arbejdsgivers computere med hjem.
Computeren indeholder særlig programmel til brug for dit arbejde.
Der er et begrænset antal computere til rådighed for hjemlån.
Du låner kun computeren med hjem i ny og næ.
Der er støtte for, at du kun må anvende og faktisk kun anvender den erhvervsmæssigt (se
eksempler nedenfor).

Almindelige tekstbehandlingsprogrammer, styresystemer mv. er ikke særligt programmel.
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Eksempel 1
Du er skolelærer på en skole med 50 lærere og har mulighed for at låne en af skolens 5 computere
med hjem med særligt programmel til brug for forberedelse og efterbehandling af undervisning på
lige fod med lærebøger og andet undervisningsmateriale. Du låner en computer med hjem én gang
om måneden for at rette fysikopgaver. Der er støtte for, at du udelukkende må bruge og faktisk kun
bruger den erhvervsmæssigt, da det fremgår af interne retningslinjer, at den kun må bruges
erhvervsmæssigt, og computeren med det særlige programmel er nødvendig for at kunne rette
fysikopgaverne.
- Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes
Eksempel 2
Du skal arbejde på et projekt sammen med 10 andre i to måneder, hvor du én gang om ugen i
projektperioden tager en af din arbejdsgivers tre computere med særligt programmel med hjem til
brug for dette arbejde. Der er støtte for, at du udelukkende må bruge og faktisk kun bruger den
erhvervsmæssigt, da det fremgår af interne retningslinjer, at den kun må bruges erhvervsmæssigt,
og computeren er nødvendig for at udføre dit arbejde.
- Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes.
Eksempel 3
Du er teknisk medarbejder og skal bruge en computer med særlig programmel til overvågning eller
for at kunne fungere som beredskab. I er 10 medarbejdere, der er en del af et beredskab, og du har
vagt hver 10. dag året rundt. Du har mulighed for at være på vagten hjemmefra ved at låne en af
din arbejdsgiveres to computere til hjemlån med hjem. Der er støtte for, at du udelukkende må
bruge og faktisk kun bruger den erhvervsmæssigt, da det fremgår af interne retningslinjer, at den
kun må bruges erhvervsmæssigt, og det er den del af dine arbejdsopgaver at have vagt, hvortil
computeren er nødvendig.
- Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug, og du skal ikke multimediebeskattes.
Hvis du tager en sådan computer til hjemlån med hjem og opfylder betingelserne for ikke at blive
multimediebeskattet, kan du desuden tage en mobil bredbåndsforbindelse med hjem, uden at det
udløser multimediebeskatning, hvis den følger med computeren og er nødvendig for at kunne
udføre arbejdsopgaven. Det kan fx være, at du skal kunne komme på arbejdsgiverens netværk.

Multimedier med begrænset anvendelse
Hvis et multimedie teknisk er begrænset, så det ikke længere kan bruges privat, kan du afkræfte
formodningen for privat rådighed, selvom multimediet tages med hjem fra arbejdspladsen. Det kan
fx være tilfældet hvis en mobiltelefon er indrettet sådan, at det er teknisk umuligt at foretage opkald
eksternt, herunder private opkald; således at den kun kan benyttes til at foretage opkald internt i
virksomheden. Du skal derfor ikke multimediebeskattes af en sådan mobiltelefon.
Eksempel 1
Du er hjemmehjælper og har en PDA til rådighed, så du kan indtaste besøgsoplysninger om de
klienter, du besøger en given dag. Efter hvert besøg/ endt vagt sender du oplysningerne til
arbejdsgiveren via opkald til det samme nummer/de samme numre hver gang. Din arbejdsgiver har
låst PDA’ens funktionaliteter, så der alene kan foretages opkald til arbejdsgiverens egne numre.
- Du har ikke et multimedie til rådighed for privat brug. Din arbejdsgiver skal ikke føre yderligere
kontrol med brugen af PDA’en.
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Det samme kan være tilfældet, hvis du har en bærbar computer, hvor computeren teknisk er
indrettet således, at du fx kun kan læse en sikkerhedsmanual til brug for arbejdet og ikke kan
benytte computeren i øvrigt.

Flere af hvert gode
Din arbejdsgiver kan godt stille flere goder af samme art til rådighed, fx to fastnettelefoner, hvis der
er en reel begrundelse herfor, såsom at du har flere boliger. Andre personer i din husstand kan også
benytte disse goder uden skattemæssige konsekvenser.
Der må imidlertid ikke være tale om, at din arbejdsgiver direkte stiller multimedier til rådighed for
din ægtefælle, børn eller andres private brug. Er det tilfældet, skal du udover multimediebeskatning
beskattes selvstændigt af værdien af disse goder. Udover multimediebeskatning på 3.000 kr. per år,
skal du således også beskattes af markedsværdien af de multimedier, der stilles til rådighed for
andre i husstanden.

Eksempel 1
Du får en fastnettelefon installeret i din faste bolig, og du får en fastnettelefon installeret i dit
sommerhus. Du har et job, hvor der er behov for at kunne få fat på dig uden for normal arbejdstid.
-Du har multimedier til rådighed for privat brug og skal multimediebeskattes. Da der er en reel
begrundelse for, at du har to fastnettelefoner, omfatter multimediebeskatningen begge telefoner, og
du skal ikke beskattes yderligere. Det er et krav, at det også faktisk er dig, der har fået stillet godet
til rådighed og benytter det. Andre personer i din husstand kan dog også benytte godet uden
skattemæssige konsekvenser.
Eksempel 2
Du får 4 mobiltelefoner stillet til rådighed for privat brug af din arbejdsgiver. Der er ikke nogen
særskilt begrundelse herfor.
- Du har multimedier til rådighed for privat brug og skal multimediebeskattes. Da der ikke er en
reel begrundelse for, at du har 4 mobiltelefoner, skal du ud over multimediebeskatningen også
beskattes af markedsværdien af de 3 mobiltelefoner.
Eksempel 3
Du har valgt en mobiltelefon i den lønpakke, som din arbejdsgiver tilbyder med finansiering
gennem en fleksibel lønaftale (”kontantlønsnedgang”). Denne mobiltelefon er udelukkende til din
personlige private brug. Derudover stiller din arbejdsgiver en mobiltelefon til rådighed for dig som
arbejdstelefon, som du tager med hjem fordi kunder eller din arbejdsgiver skal kunne få fat i dig.
- Du har multimedier til rådighed for privat brug og skal multimediebeskattes. Da der er en reel
begrundelse for, at du har to telefoner, nemlig at kunder eller din arbejdsgiver altid skal kunne
komme igennem til dig på din arbejdstelefon, er begge mobiltelefoner omfattet af
multimediebeskatningen og du skal ikke beskattes yderligere. Det forudsættes, at mobiltelefonerne
ikke reelt er stillet til rådighed for andre i din husstand.
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Hvad skal din arbejdsgiver gøre
Har du multimedier til rådighed for privat brug, er det A-indkomst, og din arbejdsgiver har
oplysnings- og indeholdelsespligt til SKAT. Har du bærbare multimedier til rådighed på din
arbejdsplads, men ikke privat rådighed over dem, har din arbejdsgiver desuden en
kontrolforpligtelse. Dette står nærmere beskrevet i afsnittet Hvad skal du som arbejdsgiver gøre.
Hvis du har flere arbejdsgivere, som stiller multimedier til rådighed for privat benyttelse, skal alle
dine arbejdsgivere indeholde A-skat og AM-bidrag og indberette til SKAT. SKAT sikrer i
forbindelse med din årsopgørelse, at du kun bliver multimediebeskattet én gang. Du kan se mere om
dette under de personlige oplysninger i din Skattemappe i forbindelse med årsopgørelsen.

Hvad koster det i kroner og ører?
Du bliver beskattet af 3.000 kr., hvad enten arbejdsgiveren stiller ét eller flere multimedier til
rådighed for din private benyttelse. Med skattereformens nedsættelse af indkomstskatten betyder det
i 2010;
 De fleste vil skulle betale mellem 1.200 og 1.300 kr. årligt (ca. 100 kr. pr. måned) i skat.
 Personer, der betaler topskat, vil skulle betale knap 1.700 kr. årligt (ca. 140 kr. pr. måned) i
skat.
Har du mulighed for at fravælge en hjemmearbejdsplads og dermed privat rådighed over en
computer og/eller internet og/eller en telefon, er det relevant for dig at overveje, hvilke udgifter du i
så fald selv skal afholde til multimedier, herunder også fravalg af den fleksibilitet, en
hjemmearbejdsplads giver, samt eventuelle besparelser i transporttid og –udgifter.
Har du mulighed for at fravælge en arbejdstelefon og i stedet bruge din egen telefon til at ringe
erhvervsmæssigt, skal du være opmærksom på, at din arbejdsgiver kan vælge at refundere dig dine
udgifter til erhvervsmæssige opkald (udlæg efter regning) uden at du skal beskattes af dette. Her
skal du via din telefonregning dokumentere de opkald, som skal refunderes.

Forskudsopgørelsen for 2010
Multimediebeskatningen gælder fra januar 2010 (indkomståret 2010), men den vil ikke automatisk
indgå i forskudsopgørelsen for 2010. Du kan vælge selv at få det med på din forskudsopgørelse for
2010, men da din arbejdsgiver løbende igennem året trækker den skat, du skal betale, fra din løn, vil
der kun i meget begrænset omfang blive tale om restskat, hvis du ikke ændrer forskudsopgørelsen.
Hvis du har flere arbejdsgivere, som trækker A-skat og AM-bidrag for multimedier, sikrer SKAT i
forbindelse med din årsopgørelse, at du kun bliver multimediebeskattet én gang. Du skal derfor ikke
foretage dig noget i forbindelse med årsopgørelsen. Du kan overveje at ændre din forskudsopgørelse, så det der løbende trækkes i skat også kun svarer til, at du multimediebeskattes én gang.

Mere information
På SKATs hjemmeside finder du en række spørgsmål og svar med mange konkrete eksempler på
rådighed over multimedier. Se www.skat.dk/skattereform.
Hvis du er i tvivl om den skattemæssige behandling af en disposition, kan du også spørge SKAT og
få et bindende svar. Det koster 300 kr. (i 2010) og er bindende for SKAT.
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Skatterådet afgør løbende en række principielle anmodninger om bindende svar, som offentliggøres
på SKATs hjemmeside under Rådgiver og Afgørelser.
Du er også velkommen til at kontakte SKAT på 72 22 18 18.

Særligt om selvstændigt erhvervsdrivende
Multimedier, som indgår i din erhvervsmæssige virksomhed, og som er til rådighed for din private
benyttelse, udløser multimediebeskatning.
Du har som selvstændigt erhvervsdrivende fradrag for udgifterne afholdt i forbindelse med de
pågældende multimedier.
Hvis du driver din virksomhed i virksomhedsskatteordningen, kan de pågældende multimedier på
lige fod med eksempelvis biler indgå i virksomhedsordningen. Du beskattes i så fald af den private
rådighed over multimedierne, som om de var stillet til rådighed af en arbejdsgiver.
Du multimediebeskattes kun én gang, selvom du har multimedier til rådighed for privat brug både
fra en arbejdsgiver og fra din virksomhed.
Multimedier i virksomheder, der ikke drives fra hjemmet
Hvis du i din virksomhed, der ikke drives fra hjemmet, anvender virksomhedens multimedier privat,
udløser det som udgangspunkt ikke beskatning af multimedier. Dette gælder også bærbare
multimedier.
Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende én gang tager et multimedie, der indgår i din
erhvervsmæssige virksomhed, med hjem, er godet bragt ind i din private sfære, og der er
formodning for, at du har privat rådighed over multimediet. For at modbevise dette, skal du have
meget sikre beviser for, at multimediet kun er brugt erhvervsmæssigt.
Multimedier i hjemmet/fritidsboligen
En fastnettelefon, en internetforbindelse eller en stationær computer, der indgår i din
erhvervsvirksomhed, og som er installeret i hjemmet, vil altid udløse multimediebeskatning.
Multimedier, der befinder sig i din virksomhed, som du driver fra hjemmet (blandet bolig/erhverv),
udløser som udgangspunkt multimediebeskatning, idet der er formodning for, at du har privat
rådighed over multimediet.
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Hvad skal du som arbejdsgiver gøre
A-skat
Når du som arbejdsgiver stiller et eller flere multimedier til rådighed for privat anvendelse for en
medarbejder, er det A-indkomst, og du har derfor pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag i
medarbejderens løn af den skattepligtige værdi, som er på 3.000 kr. (i 2010-niveau) årligt.
Hvis en af dine medarbejdere får stillet multimedier til rådighed af flere arbejdsgivere, skal både du
og den anden arbejdsgiver indeholde A-skat og AM-bidrag af multimedierne og indberette til
SKAT. SKAT sikrer i forbindelse med årsopgørelsen, at din medarbejder kun bliver
multimediebeskattet én gang.
Din pligt til at indberette og indeholde A-skat og AM-bidrag korrekt betyder, at du skal tage stilling
til de medarbejdere, der råder over multimedier, og om disse medarbejdere hver især har privat
rådighed over multimedier.


Medarbejdere, som kun har rådighed over stationært it-udstyr på arbejdspladsen
Tages udstyret ikke med hjem på bopælen, er der ikke behov for særlige tiltag, i og med de
pågældende medarbejdere ikke har privat rådighed over multimedier.



Medarbejdere, som har privat rådighed over multimedier
Har du stillet multimedier til rådighed for privat brug på medarbejderens bopæl, fx
internetforbindelse, en stationær computer eller en fastnettelefon, skal du indberette, at
medarbejderen er omfattet af multimediebeskatning og samtidig indeholde A-skat og AMbidrag. For disse medarbejdere er der herefter ikke behov for yderligere tiltag.



Øvrige medarbejdere, som har rådighed over bærbare multimedier på arbejdspladsen
Det er relevant at tage stilling til, om disse medarbejdere hver især har privat rådighed over
udstyret. Bærbare multimedier indikerer, at der kan være behov for eller ønske om at
anvende medierne et andet sted end på den sædvanlige arbejdsplads – fx til eksterne møder,
foredrag og lignende, eller ved at computeren tages med hjem på bopælen.

Medarbejdere med rådighed over bærbare multimedier på arbejdspladsen
Med disse medarbejdere skal du således indgå en form for aftale mellem dig og medarbejderen,
hvor det står klart for jer begge, om medarbejderen har privat rådighed over multimedier.
Det er ikke nødvendigt, at du indgår en særskilt skriftlig aftale med hver enkelt medarbejder. Det
forhold, at du indberetter eller ikke indberetter privat rådighed over multimedier for hver enkelt
ansatte, er i sig selv en stillingtagen fra såvel din som medarbejderens side.
Har du et begrænset antal computere med særligt programmel, som dine medarbejdere kan låne
med hjem i ny og næ til arbejdsopgaver, uden at de har dem til rådighed for privat brug, skal du som
arbejdsgiver sikre dig, at dine medarbejdere opfylder betingelserne for ikke at være omfattet af
multimediebeskatningen. Se mere om det i afsnittet Computer med særligt programmel til hjemlån
ovenfor.

12

Det samme gælder for multimedier, der tages med på tjenesterejse, og som ikke står til rådighed for
privat brug. Se mere om betingelser for hvornår det ikke står til rådighed for privat brug i afsnittet
Tjenesterejse ovenfor.
For en arbejdsmobiltelefon, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, gælder der særlige krav
for at afkræfte privat rådighed og dermed undgå beskatning. Det er således et krav, at du som
arbejdsgiver fører kontrol med, at den ikke benyttes privat. Det er også et krav, at medarbejderen
afgiver en skriftlig ”Tro og love erklæring” til dig om, at den kun bruges erhvervsmæssigt. Bagerst i
denne vejledning er et eksempel på, hvordan en ”Tro og love erklæring” kan se ud. Se mere om de
øvrige krav til arbejdsmobiltelefoner, som du som arbejdsgiver skal påse er overholdt, i afsnittet
Arbejdsmobiltelefoner ovenfor.
Der er i store træk tale om en videreførelse af den hidtidige praksis for arbejdsmobiltelefoner,
hvorefter medarbejderen ikke beskattes af en mobiltelefon til erhvervsmæssig brug, hvis
mobiltelefonen er nødvendig for at udføre arbejdet, der er indgået en aftale om, at mobiltelefonen
ikke må anvendes til privat brug, og du som arbejdsgiver fører kontrol med brugen af sådanne
mobiltelefoner – bl.a. via telefonregningen. For fremtiden kan der dog ikke foretages enkeltstående
private opkald til hjemmet fra en sådan telefon, uden at det udløser beskatning, hvilket også har
betydning for din kontrolforpligtelse, jf. nedenfor.

Kontrolkrav
Du skal som arbejdsgiver sikre dig, at den indeholdte A-skat og AM-bidrag og de indberettede
oplysninger til SKAT er korrekte. Har du medarbejdere, som du ikke har indberettet til beskatning,
men hvor medarbejderne har rådighed over




bærbare multimedier på arbejdspladsen og/eller
computer med særligt programmel til hjemlån og/eller
en arbejdsmobiltelefon

så skal du kontrollere brugen af multimedierne, for at sikre, at de ikke i strid med det aftalte råder
privat over multimedierne.
Husk at du som arbejdsgiver skal overholde persondataloven, når du kontrollerer dine medarbejdere. Det er god databehandlingsskik, at give forudgående information til de ansatte, så de ved,
at deres brug af det pågældende multimedie vil blive kontrolleret, jf. persondatalovens § 5, stk. 1.
Bærbare multimedier på arbejdspladsen
I praksis vil det indebære, at du skal kontrollere, at aftaler om at multimedier ikke er til privat
rådighed, faktisk overholdes af den enkelte medarbejder.
Det betyder ikke, at du hver dag skal inspicere, om mobilt it-udstyr på arbejdspladsen tages med
hjem eller ej. Men du skal være opmærksom på, om aftaler om, at der ikke er privat rådighed over
multimedier, efterleves. Opdager du fx, at en medarbejder imod det aftalte tager computeren med
hjem, skal du indberette til SKAT, at medarbejderen er omfattet af multimediebeskatningen og
indeholde A-skat og AM-bidrag i lønnen af den skattepligtige værdi på 3.000 kr. pr. år. Det samme
gælder for fx en mobiltelefon, som du har aftalt med din medarbejder skal hentes på arbejdspladsen
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ved arbejdsdagens begyndelse og afleveres ved arbejdsdagens afslutning, men hvor du opdager, at
din medarbejder tager mobiltelefonen med hjem.
En af de måder, du kan kontrollere på, er, at du minimum et par gange om året foretager uanmeldte
stikprøvekontroller af, om aftalerne om multimedier overholdes, herunder også om betingelserne
for at medbringe multimedier på tjenesterejser er overholdt. Konstaterer du snyd ved en
gennemgang, skal du indberette den medarbejder, der faktisk råder privat over multimedier fra det
tidspunkt, hvor der har været rådighed over multimediet til privat brug. Efter en sådan hændelse kan
der være behov for, at du indskærper reglerne over for dine øvrige medarbejdere og om fornødent
iværksætter flere stikprøvekontroller.
Computer med særligt programmel til hjemlån
Har du en eller flere computere med særligt programmel, som dine medarbejdere kan låne med
hjem, skal du sikre dig, at de ikke imod det aftalte er til rådighed for privat brug.
Det betyder ikke, at du hver gang en computer lånes med hjem, skal godkende hjemlånet og sikre
dig, at den kommer retur. Men du skal ligesom for de øvrige bærbare multimedier på
arbejdspladsen være opmærksom på, om aftaler om, at der ikke er privat rådighed over computeren,
efterleves. Opdager du fx, at en computer til hjemlån mod det aftalte ofte befinder sig på en
medarbejders bopæl, skal du indberette til SKAT, at medarbejderen er omfattet af
multimediebeskatningen og indeholde A-skat og AM-bidrag i lønnen af den skattepligtige værdi på
3.000 kr. pr. år.
En af de måder, du kan kontrollere på, er, at du minimum et par gange om året foretager uanmeldte
stikprøvekontroller af, om aftalerne om multimedier overholdes. Konstaterer du snyd ved en
gennemgang, skal du indberette den medarbejder, der faktisk råder privat over multimedier fra det
tidspunkt, hvor der har været rådighed over multimediet til privat brug. Efter en sådan hændelse kan
der være behov for, at du indskærper reglerne over for dine øvrige medarbejdere og om fornødent
iværksætter flere stikprøvekontroller.
Mobiltelefoner, der kun bruges erhvervsmæssigt (arbejdsmobiltelefoner)
Selvom en arbejdsmobiltelefon er nødvendig for, at din medarbejder kan udføre arbejdet, og den
kun bruges erhvervsmæssigt, gælder der skærpede krav for at afkræfte formodningen for privat
rådighed, hvis den tages med hjem fra arbejdspladsen.
Der er i store træk tale om en videreførsel af den hidtidige praksis for arbejdsmobiltelefoner, hvor
dine medarbejdere ikke beskattes af fri telefon, hvis de kun bruger arbejdsmobiltelefonen
erhvervsmæssigt. Fremover kan de dog ikke foretages enkeltstående private opkald fra en sådan
telefon, uden at det udløser beskatning.
Det er samtidig en snæver undtagelse til reglen om, at multimedier, der tages med hjem, er omfattet
af multimediebeskatningen. Der stilles derfor særlige krav til kontrollen af, at en arbejdstelefon kun
bruges erhvervsmæssigt. Som grundlag for din kontrol af om medarbejderen overholder sin aftale
bruger du specificerede lister over udgående opkald fra hver arbejdstelefon. Se om de øvrige krav i
afsnittet Arbejdsmobiltelefoner ovenfor.
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Du vil have opfyldt din kontrolforpligtelse, hvis du vælger følgende fremgangsmåde:
Du gennemgår overordnet telefonregningerne hver gang de modtages for unaturligt forbrug, fx
for at se om regningen overstiger den beløbsgrænse, som normalt erhvervsmæssigt brug
erfaringsmæssigt tilsiger, om der er store udsving i regningerne, eller om der er sket betalinger
eller donationer fra telefonen.
Baseret på den overordnede gennemgang skal du foretage et efter forholdene passende antal
konkrete stikprøver af opkaldslisterne. Hvis der ikke er fejl i stikprøverne, vil kontrolkravet
normalt være opfyldt ved årlige stikprøver, der omfatter 5 pct. af arbejdsmobiltelefonerne for en
regningsperiode på en måned.
Giver gennemgangen af opkaldslisterne mistanke om private opkald, skal du tjekke dette nærmere.
Persondataloven forhindrer dig som arbejdsgiver i selv eller via et teleselskab automatisk at
registrere, hvilke telefonnumre der ringes til fra dine telefoner (udgående opkald). Du må dog gerne
få lister over udgående opkald på telefonerne, hvor kun de første 6 cifre i de 8-cifrede telefonnumre
fremgår. Har du mistanke om private opkald og de 6 cifre i de udgående opkald ikke er nok til at
afgøre, om der er tale om et erhvervsmæssigt opkald, må du på anden måde få klarlagt om der er
tale om erhvervsmæssige opkald evt. i samarbejde med din medarbejder
Opdager du, at en medarbejder imod det aftalte bruger telefonen privat, skal du indberette til SKAT,
at medarbejderen er omfattet af multimediebeskatningen og indeholde A-skat og AM-bidrag i
lønnen af den skattepligtige værdi på 3.000 kr. pr. år. Du skal indberette den medarbejder, der
faktisk råder privat over telefonen fra det tidspunkt, hvor der har været rådighed over multimediet
til privat brug. Det betyder, at du vil være nødt til at gå tilbage og kontrollere tidligere opkaldslister
og også indberette for disse, hvis der konstateres privat brug. Efter en sådan hændelse kan der være
behov for, at du indskærper reglerne over for dine øvrige medarbejdere og om fornødent
iværksætter en fuldstændig eller hyppigere kontrol.
Ordningen med arbejdsmobiltelefonerne er møntet på særlige situationer. Du må som arbejdsgiver
vurdere, om ordningen er anvendelig i din virksomhed eller organisation, og om du således vil stille
arbejdsmobiltelefoner til rådighed for dine medarbejdere og påtage dig den kontrolforpligtelse, der
er knyttet hertil.
Dokumentation for den foretagne kontrol
Ved et arbejdsgiverkontrolbesøg fra SKAT skal du kunne godtgøre, at reglerne er overholdt,
herunder at kontrollen er gennemført.
Bærbare multimedier på arbejdspladsen
Virksomhedens dokumentation for, at den overholder reglerne i relation til
multimediebeskatningen, vil eksempelvis være opfyldt ved følgende:


Oversigter over hvilke bærbare multimedier, de enkelte medarbejdere har til rådighed på
arbejdspladsen, og om der er privat rådighed over disse multimedier.



Beskrivelse af virksomhedens multimediepolitik i forhold til personalet, herunder hvordan
multimediepolitikken håndteres og kontrolleres i praksis.
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Dato for gennemførte stikprøvekontroller med angivelse af resultatet af kontrollen.

Computer med særligt programmel til hjemlån
Har din virksomhed bærbare computere med særligt programmel til hjemlån, vil virksomhedens
dokumentation for, at den overholder reglerne i relation til multimediebeskatningen, eksempelvis
være opfyldt ved følgende:


En hjemlånsbog, der følger hver enkelt computer, der står til rådighed for hjemlån, hvori den
ansatte anfører navn, dato for udlån, og formål med hjemlån, og dato for aflevering.



Dato for gennemførte stikprøvekontroller med angivelse af resultatet af kontrollen.

Arbejdsmobiltelefonerne
Har du valgt at aftale med nogle af eller alle dine medarbejdere, at de har arbejdsmobiltelefoner,
som de kun bruger erhvervsmæssigt, gælder der særlige krav til dokumentationen af, at
arbejdstelefonerne kun bruges erhvervsmæssigt. Udover de ovennævnte krav under Bærbare
multimedier på arbejdspladsen skal der også foreligge:


”Tro og love erklæringer”



De gennemgåede regninger/lister over udgående opkald med de bemærkninger, som
gennemgangen har givet anledning til. Hvis det - eventuelt med signatur og dato - markeres
på listerne, hvornår og af hvem de er gennemgået, vil dette som udgangspunkt være
tilstrækkeligt til at godtgøre, at den fornødne kontrol har fundet sted.

Computere til brug for uddannelse
Betaler du en uddannelse for en medarbejder, som opfylder betingelserne for skattefrihed, kan du
også skattefrit stille en computer til rådighed på linje med bøger og andet materiale til brug for
forberedelsen hjemmefra. Det kræver, at computeren er relevant for din medarbejders uddannelse,
at den ikke anvendes privat, og at den afleveres tilbage ved uddannelsens afslutning. Det er bl.a. et
krav, at computeren ikke anvendes privat. En ”Tro og love erklæring” fra din medarbejder om, at
medarbejderen ikke benytter computeren privat, er i den forbindelse tilstrækkeligt til at godtgøre, at
medarbejderen ikke anvender computeren privat.
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Oversigtsskema
Skemaet giver en oversigt over forskellige former for multimedier, der stilles til rådighed af en
arbejdsgiver, samt om det udløser multimediebeskatning.

Internetadgang eksempelvis ADSL
på arbejdspladsen

Udløser ikke beskatning.

Internetadgang eksempelvis ADSL
på arbejdstagers bopæl

Vil altid udløse beskatning.

Mobil internet forbindelse

Det forhold, at en arbejdstager har dette medie på arbejdspladsen og har
mulighed for at tage det med hjem, udløser ikke i sig selv
multimediebeskatning. Men tages det med hjem eller er det aftalt med
arbejdsgiveren, at det kan tages med hjem, er der er stærk formodning for, at
der er privat rådighed over mediet, og det vil anses for omfattet af
multimediebeskatning.

Bærbar computer

Det forhold, at en arbejdstager har dette medie på arbejdspladsen og har
mulighed for at tage det med hjem, udløser ikke i sig selv
multimediebeskatning. Men tages mediet med hjem eller er det aftalt med
arbejdsgiveren, at det kan tages med hjem, er der er stærk formodning for, at
der er privat rådighed over mediet, og det vil anses for omfattet af
multimediebeskatning.

Bæbar computer til brug for
arbejdsgiverbetalt uddannelse

Computer med særligt programmel
til hjemlån

Du skal ikke multimediebeskattes , hvis du opfylder følgende betingelser:


Din arbejdsgiver betaler en uddannelse for dig, som opfylder
betingelserne for skattefrihed efter ligningslovens § 31



Din arbejdsgiver stiller en computer til rådighed på linje med bøger
og andet materiale til brug for forberedelsen hjemmefra.



Computeren er relevant for din uddannelse.



Den anvendes ikke privat.



Den afleveres tilbage ved uddannelsens

Du anses ikke for at have rådighed over en computer til din private brug,
selvom du medbringer den på bopælen, og skal derfor ikke beskattes, hvis
du opfylder følgende betingelser:


Du har mulighed for at låne en af din arbejdsgivers computere med
hjem.



Computeren indeholder særlig programmel til brug for dit arbejde.



Der er et begrænset antal computere til rådighed for hjemlån.



Du låner kun computeren med hjem i ny og næ.



Der er støtte for, at du kun må anvende og faktisk kun anvender
den erhvervsmæssigt.

Tager du en sådan computer med hjem og opfylder betingelserne for ikke at
blive multimediebeskattet, kan du desuden tage en mobil
bredsbåndsforbindelse med hjem uden, at det udløser multimediebeskatning,
hvis den følger med computeren og er nødvendig for at kunne udføre
arbejdsopgaven.
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Stationær computer på
arbejdspladsen

Udløser ikke beskatning.

Stationær computer på
arbejdstagers bopæl

Vil altid udløse beskatning.

Stationær telefon på arbejdspladsen
Stationær telefon på arbejdstagers
bopæl

Udløser ikke beskatning.
Vil altid udløse beskatning.
Beskatningen omfatter både selve telefonen, oprettelses-, abonnements- og
forbrugsudgifter samt telefonserviceydelser.
Der er ikke, som hidtil, mulighed for modregning i den skattepligtige værdi
på 3.000 kr. af egne udgifter til telefon

Mobiltelefon

Det forhold, at en arbejdstager har dette medie på arbejdet, udløser ikke i sig
selv beskatning, men hvis det tages med hjem på bopælen, udløses
multimediebeskatning.
Beskatningen omfatter både selve telefonen, oprettelses-, abonnements- og
forbrugsudgifter samt telefonserviceydelser
Der er ikke, som hidtil, mulighed for modregning i den skattepligtige værdi
på 3.000 kr. af egne udgifter til telefon

Arbejdsmobiltelefon

Formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes,
selvom den tages med hjem på bopælen, hvis følgende betingelser er
opfyldt:


Brugen af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (fx
tilkaldevagt)



Der er indgået en ”Tro og love erklæring” mellem arbejdsgiver og
arbejdstager om, at telefonen udelukkende må anvendes
erhvervsmæssigt



Telefonen anvendes rent faktisk udelukkende erhvervsmæssigt



Arbejdsgiveren fører kontrol med, at telefonen kun anvendes
erhvervsmæssigt.

Dette svarer til gældende regler med undtagelse af, at enkeltstående
opkald til hjemmet nu udløser beskatning. Modtagelse af private opkald
udløser ikke beskatning.

Tilskud til telefon

Multimediebeskatningen omfatter ikke tilskud til telefon, hvor
arbejdsgiveren yder et fast månedligt beløb til dækning af telefonudgifter,
uanset om medarbejderen afholder udgifter eller ej. Tilskud til telefon
medregnes som hidtil fuldt ud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst
efter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 1 og 2.

Udlæg efter regning
(erhvervsmæssige telefonudgifter)

Multimediebeskatningen omfatter heller ikke de situationer, hvor
arbejdsgiveren dækker den ansattes udgifter som udlæg efter regning. Det vil
sige, hvis arbejdsgiveren kun betaler for samtaler, der efter særskilt bestilling
for hver enkelt samtale kan dokumenteres som erhvervsmæssig ved bilag fra
telefonselskabet.

Token el.lign. (kodesystem til
arbejdsgivers netværk)

Udløser ikke beskatning – er ikke omfattet af multimediebeskatning.
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Software, der installeres på
medarbejderens private computer,
der kun giver adgang til
arbejdsgiverens netværk
Privat brug af multimedier på
arbejdspladsen

Multimedier med på tjenesterejse

Udløser ikke beskatning – er ikke omfattet af multimediebeskatning.

Udløser som udgangspunkt ikke beskatning. Det er stadig muligt uden
skattemæssige konsekvenser at anvende computer, internet og telefon på
arbejdet til private formål. Eksempelvis tjekke private e-mails, aftale lægeeller frisørtid eller andre private opkald til og fra telefonen.
Multimedier, der tages med hjem i forbindelse med en tjenesterejse, udløser
ikke beskatning. Ved en tjenesterejse forstås, at arbejdsgiveren sender
medarbejderen på arbejde væk fra den sædvanlige arbejdsplads til en
midlertidig arbejdsplads, fx til et eksternt møde, konference el. lign.
Følgende betingelser skal være opfyldt:


Der er et arbejdsbetinget behov for at få stillet multimedier til
rådighed på tjenesterejsen



Multimedierne må kun anvendes erhvervsmæssigt (og anvendes
faktisk kun erhvervsmæssigt)



Arbejdstageren har ikke mulighed for uden unødig besvær at hente
eller aflevere multimedierne på arbejdspladsen før eller efter
tjenesterejse.

For arbejdsmobiltelfoner henvises tillige til de beskrevne krav ovenfor.
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Tro og love erklæring
vedrørende anvendelse af virksomhedens mobiltelefon (herunder små
håndholdte computere såsom PDA’ere, smartphones o. lign.)
til erhvervsmæssig brug
Medarbejderens navn: _____________________ ________________________________

Jeg erklærer hermed på tro og love, at jeg kun vil anvende, den af virksomheden oprettede
mobiltelefon med følgende telefonnr.:

erhvervsmæssigt.

Mobiltelefonen må i intet tilfælde benyttes til private formål. Dog må der gerne modtages
private opkald.
Anvendes mobiltelefonen i strid med denne erklæring, vil det udløse skattepligt i henhold til
gældende skattelovgivning.
Jeg er bekendt med, at min arbejdsgiver ……………………….. indhenter oplysninger om
udgående opkald med henblik på kontrol af, at telefonen ikke benyttes privat. Data vil blive
behandlet i overensstemmelse med persondatalovens regler.
Dato

Medarbejderens underskrift
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