Multimedieskat
Fri telefon, internet,
computere og tablets til
dine ansatte
Regler gældende pr. 1. januar 2016
Nedenfor skitseres gældende skatteregler pr. 1. januar
2016 for fritelefon, internet, computere og tablets.
Reglerne gælder for lønmodtagere, honorarmodta-

gere, personer der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd,
nævn eller andre kollektive organer.

FRI TELEFON
Medarbejderen skal betale skat af 2.800 kr. om
året (2018), hvis medarbejderen bruger sin arbejdstelefon privat, eller hvis du betaler alle eller
nogle af medarbejderens udgifter til privat telefon.
Fri telefon omfatter
• En almindelig fastnettelefon
• En mobiltelefon: Selvom en mobiltelefon også
kan bruges til at gå på internettet med, bliver
den skattemæssigt betragtet som en telefon.
• iPhones og lignende smartphones samt PDA’er
regnes derfor som telefoner.
• Selve telefonapparatet, oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter ved telefonen.
• Sædvanlige telefonserviceydelser, f.eks. telefonvækning, telefonsvarerfunktion, vis nummer
funktion og andre sædvanlige ydelser, der er en
del af abonnementet.
Arbejdstelefon
Hvis der udelukkende er tale om en arbejdstelefon
skal medarbejderen ikke betale skat af den. Du skal
indgå en tro- og loveerklæring med din medarbejder om, at telefonen er en arbejdstelefon.
• Du skal føre kontrol med, at medarbejderen
overholder aftalen.
• Det er tilladt for medarbejderen i enkeltstående
tilfælde at lave private opkald, gå på internettet,
sende sms eller e-mails, uden, at det udløser skat.
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INTERNET
En arbejdsgiverbetalt internetforbindelse er
skattefri, når netforbindelsen giver adgang til
virksomhedens netværk.
Hvis internetforbindelsen ikke giver adgang til
virksomhedens netværk, skal medarbejderen
betale skat af 2.800 kr. årligt (2018).
Fri internetforbindelse omfatter
• Adgang til og brug af internet via både faste
og trådløse forbindelser.
• Engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen.
• Abonnementsudgifterne til internetadgangen.
COMPUTER
Privat brug af arbejdscomputere er skattefri.
Medarbejderen skal heller ikke betale skat af
sædvanligt tilbehør til computeren. Sædvanligt tilbehør er fx computerskærm, softwareprogrammer
og printer af almindelig størrelse og standard.
Computerskærme kan være skattepligtige. Computerskærm med tv-tuner i størrelsen op til 26” er
sædvanligt tilbehør og er ikke skattepligtig. Computerskærme på 32”, 37” og 42” betragtes pt. ikke
som sædvanligt tilbehør og er derfor skattepligtigt.
TABLETS
Tablets (feks. iPads, Windows Surface, Galaxy Tab)
bliver skattemæssigt betragtet som computere.
De er derfor ikke skattepligtige, hvis de er anskaffet
til arbejdsmæssigt brug.

KRAV TIL KONTROL OG DOKUMENTATION
Du behøver kun at kontrollere, når du som arbejdsgiver konstaterer, at der for en medarbejder
sker væsentlige afvigelser fra det ”sædvanlige
samtalemønster”, der strider med det aftalte (tro
og love erklæringen). Kontrollen af, om der er
sket betaling af private udgifter med telefonen, er
tilsvarende end den kontrol, der f.eks. skal foretages af om et benzinkort er anvendt til betaling af
private udgifter.

I PRAKSIS
Det betyder at du ved nyansættelser, hvor du
udlevere en telefon skal afklare om telefonen også
skal bruges privat. Hvis telefonen benyttes privat
udfyldes: ”Erklæring om udlevering og beskatning
af mobiltelefon”. Hvis telefonen udelukkende
bruges arbejdsmæssigt udfyldes en tro og loveerklæring herom. Begge erklæringer finder du på
Vores Varde. Når erklæringen er udfyldt lægges
den på personalesagen.

Du skal også lave en kontrol, hvis du konstaterer,
at en af dine medarbejdere har brugt arbejdsmobiltelefonen til at betale private udgifter (f.eks.
doneret penge til indsamlinger eller køb af varer).
Krav om dokumentation
Du skal kun aflevere dokumentationen til SKAT,
hvis SKAT beder om det.
SKAT kan bede om:
• Oversigt over hvilke medarbejdere, der har
arbejdsmobiltelefon til rådighed.
• Aftaler (tro og love-erklæring) om anvendelse
af arbejdsmobiltelefon med disse medarbejdere.

Behandlet af Hoved MED-udvalget
den 19. juni 2018
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