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Beskatning af pc, telefon
og internet adgang
Fri telefon

Betaler arbejdsgiveren for medarbejderens telefonudgifter
skal medarbejderen beskattes af et beløb, som i 2020 udgør 2.900 kr. årligt.
Beskatning af fri telefon omfatter:
• Telefoni, herunder oprettelses-, abonnements- og
forbrugsudgifter samt sædvanlige telefonservices
ydelser
• Telefonapparatet, herunder mobil telefon samt små
håndholdte computere, hvis hovedfunktion er telefoni
Familiens egne telefonudgifter kan ikke modregnes i det
skattepligtige beløb.
Beskattes begge ægtefæller af fri telefon nedsættes det
årlige skattepligtige beløb med 25 pct., såfremt ægtefællernes samlede skattepligtige beløb udgør mindst 3.800 kr.
(2020). Ved fuldt nedslag udgør det årlige beløb herefter
2.175 kr. (2020).
Tilskud til telefon, hvor arbejdsgiveren f.eks. betaler et
fast beløb hver måned uanset medarbejderens faktiske
afholdte udgifter, medregnes fuldt ud i den skattepligtige
indkomst.
Hvordan kan beskatning af fri telefon undgås?
For at undgå beskatningen af fri telefon skal der indgås en
tro og love erklæring om, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt og arbejdsgiveren skal føre en overordnede kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt.

Fri internetadgang

Arbejdsgiverbetalt internetadgang beskattes ikke hos
medarbejderen, hvis internetforbindelsen giver adgang til
arbejdsgiverens netværk.

Skattefriheden er betinget af, at medarbejderen har adgang til stort set de samme dokumenter, funktioner mv.
som på arbejdspladsen.
Har medarbejderen ikke adgang til arbejdsgiverens netværk beskattes medarbejderen efter reglerne om fri telefon, dvs. med et skattepligtigt årligt beløb på 2.900 kr.
(2020).
Beskattes medarbejderen tillige af rådigheden over fri telefon udgør det samlede skattepligtige beløb alene én gange fri telefon, dvs. i alt 2.900 kr. (2020).

Fri computer og sædvanligt tilbehør

En arbejdsgiverbetalt computer med sædvanligt tilbehør,
der stilles til rådighed til brug for arbejdet beskattes ikke
hos medarbejderen. Det er en betingelse, at der er en erhvervsmæssig begrundelse for den private rådighed over
den pågældende computer med tilbehør. Anvender medarbejderen også computeren privat, beskattes dette ikke.
Tablets og iPads anses som en computer i denne sammenhæng.
Sædvanlig tilbehør er kun omfattet af skattefriheden, såfremt der samtidig stilles en computer til rådighed. F.eks.
kan en printer ikke blive stillet til rådighed uden en computer, i såfald skal medarbejderen beskattes af et beløb
svarende til markedslejen.
Indgår en computer med sædvanligt tilbehør i en bruttotrækordning vil medarbejderen blive beskattet af 50 pct.
af nyværdien i hvert enkelt år, hvor computeren er stillet til
rådighed for medarbejderens private brug.
Læs mere på næste side >>

Mere end én computer, telefon etc.

En medarbejder kan få stillet f.eks. to computere til rådighed, hvis der er en reel erhvervsmæssig begrundelse herfor. Dette er en konkret vurdering. Er der ikke en erhvervsmæssig begrundelse for rådigheden, skal medarbejderen
beskattes af arbejdsgiverens faktiske udgifter til det pågældende gode.

Bruttotræk

En bruttotrækordning er en aftale mellem arbejdsgiveren
og den enkelte medarbejder, hvor medarbejderen accepterer en lønnedgang mod til gengæld at få stillet et personalegode til rådighed fra arbejdsgiveren.
Der gælder en række betingelser til bruttotrækordninger,
for at disse kan godkendes af skat. Se nærmere herom
i vores dokument Bruttotrækordning (kontantlønnedgang).
Attraktive ordninger
En aftale om en bruttotrækordning vil være attraktiv for
medarbejderen, når der er tale om den fordelagtige beskatning af fri telefon og fri internetadgang.
Værdien for medarbejderen kan illustreres med følgende eksempel, hvor der aftales en bruttotrækordning på
medarbejderens årlige udgift på 10.000 kr.
Medarbejderens marginalskat
Aftalt lønnedgang
Sparet skat
Manglende udbetaling efter
skat
Sparrede telefon- og
internetudgifter
Skat af fri telefon og internet
af 2.900 kr. (2020 niveau)
Værdi for medarbejderen

42 %
- 10.000
+ 4.200
- 5.800

56 %
- 10.000
+ 5.600
- 4.400

+ 10.000

+ 10.000

- 1.218

- 1.624

+ 2.982

+ 3.976

Momsfradragsret

Fri telefoni
Der er fradragsret for abonnements- og samtaleudgifter
på telefoner samt erhvervelse af telefoner, men størrelsen af fradragsretten afhænger af, hvilken telefon der er
tale om.
Er der tale om en fastnettelefon placeret hos medarbejder, er der alene 50 % momsfradrag, uanset hvor stor en
del af udgiften, der kan henføres til den momspligtige aktivitet.
Er der tale om en mobiltelefon, afhænger fradragsrettens størrelse af anvendelsen. Anvendes mobiltelefonen
f.eks. udelukkende til momspligtige aktiviteter, er der 100
% momsfradrag. Hvis mobiltelefonen anvendes delvis
privat, skal der ske en skønsmæssig fordeling mellem
den momspligtige og private anvendelse.
Fri internetadgang/computer
Momsfradraget for udgifter vedrørende internetadgang/
computer skal opgøres efter den skønsmæssige fordeling mellem den momspligtige og private anvendelse, i
de tilfælde hvor internetadgangen/computeren betales
af arbejdsgiveren.
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