
 

 

 

 

 

 

 

 

22. november 2011 

Høring over L 31 2011-12 

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. 

 

Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation 

Computer med tilbehør 

Der savnes for en god ordens skyld i afsnit 3.1.2.1. en henvisning til, at tilbehør til en com-

puter kan være omfattet af 5.500 kr.´s reglen. Skattepligten er dermed ikke absolut. Det 

fremstår sådan i afsnittet, men det nuanceres i de særlige bemærkninger. 

 

Anvendelsen af ”markedsprisen” på tidspunktet for leje- eller leasingaftalens indgåelse for 

at finde ”nyprisen” vil medføre en relativt stor skønsusikkerhed, når der henses til, hvor 

store udsving der er mht. priser på computere mv.  

 

At værnsreglen skal finde anvendelse ved ”løntilbageholdenhed” samt ”hvis der i forbindel-

se med ansættelsen aftales en lavere løn end den vedkommende ellers kunne have fået” 

forekommer at være meget uhensigtsmæssigt. Det vil være overordentligt vanskelligt at 

administrere, ligesom det vil være umuligt at kontrollere. Det fremmer næppe regelefterle-

velsen. Skatteregler bør ikke baseres på sådanne forhold. Uanset om de evt. tidligere var 

det. 

 

Fri telefon 

Kan det bekræftes, at der i overensstemmelse med de tidligere regler ikke sker beskatning 

af fri telefon, når en skattefri datakommunikationsforbindelse også kan anvendes til telefo-

ni? Afsnit 3.1.2.2. tyder klart herpå. 

 

Der gives en beskrivelse af, at det beror på en konkret vurdering, om der kan stilles flere af 

samme gode til rådighed. I relation til fri telefon har det betydning for, at det i givet fald kun 

udløser beskatning af 2.500 kr. (2012). Et meget nærliggende eksempel på en situation, 

hvor der er en reel begrundelse for at der stilles flere telefoner til rådighed for en arbejdsta-

ger er vel, at der både stilles en fastnettelefonforbindelse (evt. kombineret med datakom-

munikation) og en mobiltelefon inkl. forbindelse til rådighed. Kan dette bekræftes? 

 

Det kunne være hensigtsmæssigt at det beskrives klart, hvorledes beskatningen sker, hvis 

der modsat ikke er en sådan begrundelse. Umiddelbart må det medføre beskatning som 

yderligere løn af udgifterne. 

 

Skatteministeriet 
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Det kunne tillige være hensigtsmæssigt at der medtages en beskrivelse af beskatningen af 

tilbehør til telefonerne, fx håndfrie sæt mv. 

 

Der kan efter vores opfattelse forventes afgrænsningsproblemer mellem, hvad der er tele-

foner, og hvad der er computere. Uanset at der nævnes nogle eksempler i bemærkninger-

ne. Herunder vil der kunne forventes afgrænsningsproblemer i forhold til, hvad der ligger i 

begrebet ”små” i relation til håndholdte computere.  

 

Selvstændigt erhvervsdrivende og multimedier 

Det angives, at hvis man som selvstændigt erhvervsdrivende har fri telefon fra arbejdsgiver 

og skal beskattes af en telefon, der indgår i virksomheden, kan man vælge. Forudsat at 

man vælger beskatningen fra virksomheden fra, kan dette klares ved selvangivelsen af 

virksomhedens resultat mv.  

 

Hvordan fravælger man i modsat fald beskatningen fra arbejdsgiver? Gøres dette alene 

ved selvangivelsen? Dette skal ses i forhold til, at der er sket både indberetning, indehol-

delse og medregning i arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget. 

 

Videncentret forudsætter, at hvis beskatningen sker via virksomheden, og virksomhedsord-

ningen anvendes, udgør hævningen 2.500 kr. (2012). Kan dette bekræftes? 

 

Videncentret forudsætter generelt, at multimedierne omfattet af de nye regler momsmæs-

sigt fortsat behandles således, at der skal skønnes over den erhvervsmæssige, herunder 

momsmæssige anvendelse, hvorefter en del af momsen kan afløftes. Samt at den del af 

momsen, der ikke kan afløftes, fortsat kan fratrækkes som driftsudgifter henholdsvis afskri-

ves fuldt ud efter AL § 11. Jf. herved ministeriets tidligere svar vedrørende multimediebe-

skatningen. Kan dette bekræftes? 

 

I relation til selvstændigt erhvervsdrivende skrives, at det afgørende for beskatning af data-

kommunikationsforbindelser er, om der via denne er adgang til virksomhedens netværk. I 

nogle tilfælde vil selvstændigt erhvervsdrivende reelt ikke have noget netværk, idet den 

enkelte computer, hvortil datakommunikationsforbindelsen er tilknyttet, vil være virksomhe-

dens eneste computer. I den forbindelse vil datakommunikationsforbindelsen være anvendt 

også erhvervsmæssigt. Kan det bekræftes, at også en sådan datakommunikationsforbin-

delse vil være skattefri, uanset at computeren står på bopælen? 

 

Overgangsbestemmelsen 

Overgangsbestemmelsen lyder således: 

 

”Stk. 6. § 1, nr. 15 og 16, finder ikke anvendelse for indkomstår, der påbegyndes inden den 

1. januar 2012. For telefon, herunder datakommunikation, og computer med tilbehør, hvor 

der inden lovens ikrafttræden er indgået aftale, hvorefter arbejdstageren ved lønomlægning 

har kompenseret arbejdsgiveren for at få udstyret til rådighed, beskattes arbejdstageren 

maksimalt af et beløb på 3.000 kr. årligt (2010-niveau) til og med indkomståret 2014. Det er 

en forudsætning, at udstyret i 2. pkt. i indkomståret 2011 beskattes i henhold til ligningslo-

vens § 16, stk. 12, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011.” 
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Det må anses for hensigtsmæssigt, at de nye bestemmelser ikke finder anvendelse for 

indkomstår, der påbegyndes inden den 1. januar 2012. Det medfører, at personer med 

bagudforskudte indkomstår ikke i deres indkomstår 2012 bliver ramt af de nye regler.  

 

Det tilsvarende bør vel også gælde reglen i § 1, nr. 17? 

 

Dækker begrebet ”udstyret” også telefonabonnementer/forbrug? 

 

I bemærkningerne angives følgende: 

 

”Afskaffelsen af multimediebeskatningen og indførelse af nye regler for beskatning af fri 

telefon, datakommunikationsforbindelse og computer med tilbehør kan medføre en skærpet 

beskatning i tilfælde, hvor der er indgået lønomlægningsaftaler vedrørende de pågældende 

goder. For at sikre at lovforslaget ikke medfører en skærpet beskatning for arbejdstagere, 

som allerede har indgået sådanne aftaler, foreslås der indført en overgangsregel, der tager 

højde herfor. 

 

Det forslås således, at for telefon, herunder datakommunikation, og computer med tilbehør, 

hvor der inden lovens ikrafttræden er indgået aftale, hvorefter arbejdstageren ved lønom-

lægning har kompenseret arbejdsgiveren for at få udstyret til rådighed, beskattes arbejds-

tageren maksimalt af et beløb på 3.000 kr. årligt (2010-niveau) til og med indkomståret 

2014. Det er en forudsætning, at udstyret i indkomståret 2011 er omfattet af multimediebe-

skatningen i henhold til ligningslovens § 16, stk. 12, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. 

oktober 2011. 

 

Efter forslaget genindføres en værnsregel vedrørende fri computer med tilbehør, hvorefter 

en arbejdstager, der ved en aftale om lønomlægning helt eller delvist har kompenseret 

arbejdsgiveren m.v. for at få stillet udstyret til rådighed, beskattes af 50 computert. af udsty-

rets nypris i alle de indkomstår, hvor aftalen løber. Da lønomlægningsaftaler vedrørende 

computere med tilbehør typisk løber i op til 3 år, og da det ikke findes rimeligt at eksiste-

rende lønomlægningsaftaler skal omfattes af værnsreglen foreslås det, som ovenfor anført, 

at der indføres den beskrevne overgangsregel. 

 

Den foreslåede overgangsregel betyder, at en arbejdstager, som har indgået en lønom-

lægningsaftale med sin arbejdsgiver om en computer med tilbehør, der anvendes arbejds-

mæssigt, ikke skal beskattes. Arbejdstageren bliver dermed skattemæssigt stillet ligesom 

andre arbejdstagere, som efter de foreslåede regler ikke beskattes, hvis de har fået stillet 

en computer med tilbehør til rådighed (uden lønomlægning) til brug for arbejdet. 

 

Har arbejdstageren i stedet indgået en lønomlægningsaftale med sin arbejdsgiver om en 

computer med tilbehør, der udelukkende anvendes privat, bliver den ansatte beskattet af et 

beløb svarende til markedslejen af en tilsvarende computer med tilbehør dog maksimum 

3.000 kr. årligt (2010-niveau) - svarende til de gældende regler om multimediebeskatning. 

 

Har arbejdstageren indgået en aftale om lønomlægning både med en telefon og en compu-

ter, bliver den ansatte beskattet af fri telefon efter de foreslåede regler – det vil sige af et 
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beløb på 2.500 kr. årligt (2010-niveau), men computeren bliver som ovenfor anført kun 

beskattet, hvis den udelukkende anvendes privat. 

 

Har den ansatte indgået en aftale om lønomlægning med telefon, computer og datakom-

munikationsforbindelse, bliver den ansatte beskattet af fri telefon efter de foreslåede regler 

– det vil sige af et beløb på 2.500 kr. årligt (2010-niveau). Det forhold, at den ansatte også 

via datakommunikationsforbindelsen har internetadgang øger ikke den skattepligtige værdi, 

uanset den ansatte ikke har adgang til arbejdsgiverens netværk. Fri telefon og internetad-

gang foreslås nemlig beskattet samlet, så en ansat højst beskattes af 2.500 kr., uanset 

vedkommende både har fri telefon og fri internetadgang. Med hensyn til computeren af-

hænger en evt. yderligere beskatning som oven for anført af, hvorvidt computeren udeluk-

kende anvendes privat eller anvendes arbejdsmæssigt. (Vore fremhævninger)” 

 

Videncentret finder ikke, at det tilstrækkeligt klart af lovforslagets ordlyd, hvorledes over-

gangsbestemmelsen fungerer. Tilsvarende fremgår det ikke ganske klart af bemærkninger-

ne, hvorledes computere mv. omfattet af overgangsordningen skal beskattes.  

 

På den ene side skrives, at overgangsreglen betyder, at en computere omfattet heraf, der 

anvendes arbejdsmæssigt, ikke skal beskattes.  

 

Efter ordlyden sker der umiddelbart beskatning op til 3.000 kr., jf. at disse aftaler efter over-

gangsbestemmelsen ikke er undtaget for værnsreglen.  

 

Eks. 1 om overgangsbestemmelsen for computere mv.: 

Fri telefon uden lønomlægning. Computer med lønomlægning i 2012 ifølge 

aftale indgået i 2010. Computer-en bruges også arbejdsmæssigt. 

 

Efter værnsreglen skal der ske beskatning med 50 % af nyprisen pr. år. Der-

til kommer beskatning af fri telefon (2.500 kr.). Der kan efter overgangsbe-

stemmelsens ordlyd dog maksimalt ske beskatning med 3.000 kr. i alt pr. år. 

Dermed sker der i modstrid med bemærkningerne beskatning af computer-

en. 

 

Eks. 2 om overgangsbestemmelsen for computere mv.: 

Computer med lønomlægning i 2012 ifølge aftale indgået i 2010. Computer-

en bruges også arbejdsmæssigt. 

 

Efter værnsreglen skal der ske beskatning med 50 % af nyprisen pr. år. Der 

kan efter overgangsbestemmelsens ordlyd dog maksimalt ske beskatning 

med 3.000 kr. i alt pr. år. Dermed sker der i modstrid med bemærkningerne 

beskatning af computer-en. 

 

Tilsvarende sker der efter ordlyden af overgangsbestemmelsen årligt beskatning af 50 % af 

nyprisen på en computer stillet til rådighed mod lønomlægning i et tilfælde, hvor der ikke er 

erhvervsmæssig anvendelse, dog maks. 3.000 kr., mens der efter bemærkningerne sker 

beskatning af markedslejen.  
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Eks. 3 om overgangsbestemmelsen for computere mv.: 

Computer med lønomlægning i 2012 ifølge aftale indgået i 2010. Computer-

en bruges ikke arbejdsmæssigt. 

 

Efter værnsreglen skal der ske beskatning med 50 % af nyprisen pr. år. Der 

kan efter overgangsbestemmelsens ordlyd dog maksimalt ske beskatning 

med 3.000 kr. i alt. Dermed sker der beskatning af 50 % af computer-ens 

nypris og ikke markedslejen. 

 

Det ser ud til, at man har villet fjerne værnsreglen uden at have gjort det, samt indføre en 

sondring mellem arbejdsmæssigt anvendte og ikke arbejdsmæssigt anvendte, som ikke er 

defineret. Desuden er der usikkerhed om, hvorvidt der skal ske beskatning op til 3.000 kr. 

eller ej. 

 

Hvis vi har ret i ovenstående kan det anbefales, at bestemmelsen og bemærkningerne mv. 

tilrettes. Samt at der opstilles nogle eksempler på, hvorledes overgangsreglerne skal an-

vendes. 

 

Dertil kommer, at det er endog meget uhensigtsmæssigt, at overgangsbestemmelsen for-

udsætter, at der i indkomståret 2011 er sket beskatning i henhold til de eksisterende regler. 

Der kan herved henvises til den leveringstid, der er på udstyr. Der kan således sagtens 

være indgået aftaler om lønomlægning, hvor udstyret først leveres i 2012. Der er på dette 

punkt behov for en meget hurtig afklaring. 

 

Det er tillige ikke helt klart, hvorledes man skal forholde sig, hvis man via aftale om lønom-

lægning i 2011 og 2012, har fået stillet tilbehør til en computer til rådighed, fx en skærm, en 

printer eller lignende, uden at have fået stillet en computer til rådighed. Sådanne tilfælde 

kan fx være opstået, fordi man i forvejen havde privat pc, der også bruges arbejdsmæssigt. 

 

 

Ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsik-
ringer mv.  

§ 1, nr. 20 

Følgende anføres to steder i lovbemærkningerne:  

”Adgangen til at yde medarbejderen et helt eller delvist rentefrit lån til dækning af sund-

hedsudgifterne ophæves også herved.” 

 

Som § 30 er formuleret i lovforslaget er det vel alene den hidtil gældende regel om skatte-

frihed for rentefordelen, der ophæves. 

 

Det ønskes derfor bekræftet, at arbejdsgiveren som en del af aflønningen af en medarbej-

der fremover kan give et rentefrit lån til arbejdstageren til dækning af udgifter til sundheds-

behandling mv., hvis medarbejderen beskattes af rentefordelen. 
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§ 1, nr. 20 

I lovforslagets § 30, stk. 5, anføres: 

”Det er en betingelse for skattefriheden for forsikringspræmier efter stk. 1, 3. pkt., at det af 

forsikringsbetingelserne fremgår, at forsikringen kun dækker behandling efter stk. 1, der 

opfylder kravene i stk. 4.” 

 

I lovbemærkningerne anføres: 

”Har arbejdsgiveren tegnet en forsikringsordning, som dækker behandlinger for sundheds-

ydelser generelt, herunder også ydelser til behandling af medarbejderens misbrug af medi-

cin, alkohol eller andre rusmidler eller rygeafvænning, vil der efter forslaget kun være skat-

tefrihed for den del af præmiebetalingen, som kan henføres til den enkelte medarbejder 

som betaling til dækning af ydelser til behandling af medarbejderens misbrug af medicin, 

alkohol eller andre rusmidler eller rygeafvænning.” 

 

Umiddelbart synes der at være uoverensstemmelse mellem lovteksten og lovbemærknin-

gerne. 

 

 

§ 1, nr. 21 

 

Følgende anføres i lovbemærkningerne: 

”For selvstændig erhvervsdrivende betyder forslaget, at de ikke længere kan fradrage ydel-

ser, der vedrører dem selv. Det samme gælder for udgifterne til sundhedsforsikringer og 

sundhedsbehandlinger m.v. for en ægtefælle, der ikke i overvejende grad driver virksom-

heden, men som modtager en del af virksomhedens overskud. 

Der vil fortsat være skattefrihed for arbejdsgiverens betaling for behandling eller forebyg-

gelse af arbejdsbetingede skader og sygdomme, da hjemmelen følger af statsskattelovens 

mangeårige praksis.”  

 

Det antages, at der med ovenstående menes, at selvstændig erhvervsdrivende fortsat har 

fradragsret for udgifter til egen og medarbejdende ægtefælles behandling eller forebyggel-

se af arbejdsbetingede skader og sygdomme.  

 

I lovbemærkningerne anføres, at virksomhedernes fradragsret ikke bliver påvirket af lov-

forslaget, og at der i samme omfang som tidligere vil være fradrag for sundhedsydelser 

som driftsomkostninger. Det ønskes bekræftet, at dette også gælder, hvis udgifterne vedrø-

rer arbejdsgiverens ægtefælle som ansat i virksomheden.  

 

§ 15 

 

§ 1, nr. 20 og 21 finder ifølge lovforslaget ikke anvendelse for indkomstår, der påbegyndes 

inden den 1. januar 2012.  

 

Ifølge lovbemærkningerne sikres det på den måde, at lovforslaget ikke rammer personer, 

der har afholdt udgifter til forsikringspræmier på sundhedsforsikringer og sundhedsbehand-

linger m.v. eller fået udgifterne betalt af arbejdsgiveren eller fået et rentefrit lån af arbejds-

giveren i den tro, at de var skattefrie af betalingerne eller havde fradrag for dem. 
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Efter Videncentrets opfattelse bør ikrafttrædelsesbestemmelserne udformes således, at 

allerede indgåede aftaler med forsikringsselskaber om sundhedsforsikringer ikke omfattes 

af de nye regler. 

 

Typisk vil aftaler om sundhedsforsikringer indeholde et opsigelsesvarsel på 3 måneder til 

udgangen af et kalenderår. Hvis dette er tilfældet, vil arbejdsgiveren allerede være bundet 

for indkomståret 2012. Derfor vil en ikrafttrædelse pr. 1. januar 2013 virke mere rimelig. 

 

Endvidere kan en ikrafttræden pr. 1. januar 2012 medføre problemer i forhold til indgåede 

aftaler/overenskomster m.v., indgået mellem arbejdsgiver og arbejdstager. 

 

Alt i alt synes det hensigtsmæssigt at udskyde ikrafttræden af de nye regler til 1. januar 

2013. 

 

Justering af boligjobordningen 

Videncentret vil opfordre til, at en evt. fremtidig grøn tilskudsordning til energirenovering af 

boliger i givet fald indføres på en langt mindre administrativt krævende måde, end den tidli-

gere tilskudsordning. Erfaringerne med denne var, at den var overordentligt administrativt 

tung for virksomhederne mv. Boligjobordningen var derimod administrativt meget enkel for 

virksomhederne. 

 

Tillæg til grøn check og ophævelse af loftet over børne- og ungeydel-
sen 

Videncentret, Skat har ingen bemærkninger 

 

Medarbejderaktier og lønsumsafgift 

Videncentret, Skat har ingen bemærkninger 

 

Venlig hilsen 

 

Søren Hjort  

Chefkonsulent 

Økonomi & Virksomhedsledelse, Skat  

 

T +45 8740 5220 (direkte) | E shr@vfl.dk 

Jens Jul Jacobsen 

Specialkonsulent, cand.jur.  

Økonomi & Virksomhedsledelse, Skat  

 

T +45 8740 5129 (direkte) | E jsj@vfl.dk 
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