
Skema over personalegoder A-Z



Personalegodet Information om 
personalegodet Skattepligt Værdiansættelse Skat AM-

bidrag Indberetningspligt for arbejdsgiver Moms

Aktieløn Medarbejderaktieordning
Aktier samt købe- og tegnings-
retter til aktier (ligningslovens § 
7 P).

Ja, ved efterfølgende 
salg af aktier.

Salgssum fratrukket en 
eventuel egenbetaling.

Aktie indkomst. Nej. Købe- og tegningsretter:
Ja, markering i rubrik 40 ved tilldeling + 101 i rubrik 68.
Og 
Anskaffelsessummer mv. skal indberettes senest 20. 
januar i året efter udnyttelsesåret 
Aktier:
Anskaffelsessummer mv. skal indberettes senest 20. 
januar i året efter retserhvervelsesåret.

Der er ikke moms på aktie-
løn. Hvis virksomheden har 
udgifter i forbindelse med 
den pågældende ordning, er 
der ikke momsfradrag herfor.

Aktier samt købe- og tegnings-
retter til aktier (ligningslovens § 
16).

Ja. Markedsværdi fratrukket en 
evt. egenbetaling.

B-skat. Ja. Ja, rubrik 36 ved retserhvervelse + 50 i rubrik 68. Er 
retten ikke værdiansat, markering i rubrik 40 + 50 i ru-
brik 68.
Og 
Købe- og tegningsretter:
For købe- og tegningsretter skal anskaffelsessummer 
mv. indberettes af det selskab overfor hvilket købe- og 
tegningsretten gøres gældende. Indberetning skal ske 
senest 20. januar i året efter udnyttelsesåret.
Aktier:
Anskaffelsessummer mv. skal indberettes senest 20. 
januar i året efter retserhvervelsesåret.

Der er ikke moms på aktie-
løn. Hvis virksomheden har 
udgifter i forbindelse med 
den pågældende ordning, er 
der ikke momsfradrag herfor.

Købe- og tegningsretter til ak-
tier (ligningslovens § 28).

Ja. Markedsværdi fratrukket en 
evt. egenbetaling.

B-skat. Ja. Ja, markering i rubrik 40 ved tildeling + 101 i rubrik 68.
Og
Rubrik 36 ved udnyttelse + 51 i rubrik 68.
Og
Anskaffelsessummer mv. skal indberettes senest 20. 
januar i året efter udnyttelsesåret.

Der er ikke moms på aktie-
løn. Hvis virksomheden har 
udgifter i forbindelse med 
den pågældende ordning, er 
der ikke momsfradrag herfor.

Avis Begrundet i arbejdsmæssige 
forhold.

Ja, men omfattet af  
bagatelgrænsen på kr. 
6.700

Arbejdsgivers udgift. B- skat (med mindre 
baga telgrænsen på 
kr. 6.700 ikke over-
skrides).

Nej. Nej. Der er ikke moms på fysiske 
eller digitale aviser.

Ikke begrundet i arbejdsmæssi-
ge forhold.

Ja, men omfattet af  
bagatel grænsen på kr. 
1.300.

Afhænger af, om husstanden 
i for  vejen holder en avis. Se 
nærmere i afsnittet om avi-
ser.

B- skat (med mindre 
baga  telgrænsen 
på kr. 1.300 ikke 
overskrides).

Nej. Ja, rubrik 55, hvis værdien af avisabon nementet over-
stiger kr. 1.300. Ellers ingen indberetning.

Der er ikke moms på fysiske 
eller digitale aviser.

Beklædning Beklædning med logo nødven-
digt for arbejde.

Ja, men omfattet af 
bagatel grænsen på kr. 
6.700.

Arbejdsgivers udgift inkl. 
moms.

B-skat (medmindre 
bagatelgrænsen på 
6.700 kr. ikke over-
skrides).

Nej. Nej. Ja – krav, at tøjet tilhører 
virksomheden.

Beklædning med/uden logo, 
som ikke er nødvendig for ar-
bejde (typisk sportstøj eller al-
mindeligt hverdagstøj).

Ja, men omfat tet af 
bagatel grænsen på kr. 
1.300. 
Dog skattefrit, hvis 
modtaget i forbindelse 
med skattefri taget 
firmaar rangement (fx 
DHL  Stafetten).

Arbejdsgivers udgift inkl. 
moms.

B-skat (medmindre 
bagatelgrænsen på 
1.300 kr. ikke over-
skrides).

Nej. Ja, rubrik 55, hvis værdien af beklædningen overstiger 
kr. 1.300. Ellers ingen indberetning.

Nej
OBS: Hvis tøjet har en værdi 
på under 100 kr. eksklusive 
moms og har påført virk-
somhedens navn/logo, så 
momsfradrag efter reglerne 
for reklamegaver.

Specialbeklædning (sikker-
hedstøj, kitler, uniformer) mod 
særligt hårdt slid.

Nej. Ingen. Ingen. Nej. Nej. Ja – krav, at tøjet tilhører 
virksomheden.

Tøjgodtgørelse (kontant). Ja. Godtgørelsens størrelse. A- skat. Ja. Ja, rubrik 13. Nej.



Personalegodet Information om 
personalegodet Skattepligt Værdiansættelse Skat AM-

bidrag Indberetningspligt for arbejdsgiver Moms

Biler Til rådighed for privat 
benyttelse.

Ja. Afhænger af bilens alder på 
henholdsvis købs- eller lea-
singtidspunktet. Der tillæg-
ges miljøtillæg. Se nærmere i 
afsnittet om biler. For biler, 
der er leaset/købt fra og 
med 1. februar 2020, og 
hvor der er sket en ombe-
regning af bilens værdi skal 
den omberegnede (og stør-
re) nyvognspris bruges som 
beregningsgrundlag for be-
skatning af fri bil i den må-
ned omberegning sker.

A- skat. Ja. Ja, rubrik 13 og 19. For hovedaktionærer 
angives kode 61 i rubrik 68 (hvis fri bil er 
udbytte, anvendes rubrik 36 med angivel-
se af kode 61 i rubrik 68). For medarbej-
dere med væsentlig indflydelse på egen 
aflønnings form, angives kode 60 i rubrik 
68.

Personbil: 
• Anskaffelse: Nej  

Leasing: Begrænset hvis 10 % erhvervsmæssig 
kørsel og leasingperioden er mindst 6 måneder 

• Drift: Nej, dog momsfradrag for erhvervsmæssig 
passage af den faste forbindelse over Øresund 

Varevogn under 3 tons: 
• Anskaffelse: Nej
• Leasing: 1/3 af momsen 
• Drift: Ja (fuldt) 

Varevogn over 3 ton: 
• Anskaffelse: Ja (skøn) 
• Leasing: Ja (skøn) 
• Drift: Ja (skøn).

Bonuspoint/
flyrejser

Bonuspoint, der optje-
nes ved arbejdsgiver-
betalte flyrejser/hotel-
ophold.

Ja, men omfat tet af 
bagatel grænsen på
1.300 kr.

Markedsværdi. B -skat (med mindre 
baga telgrænsen på
1.300 kr. ikke
overskrides).

Nej. Nej – uanset værdiens størrelse. Nej (momsfrit).

Computer Til arbejdsmæssig brug 
(omfatter også sædvan-
ligt tilbehør).

Nej. Ingen. Nej. Nej. Nej. Ja
Fradrag for den del af momsen, der skønsmæssigt 
svarer til den momspligtige anvendelse.

Til udelukkende privat 
brug (omfatter også til-
behør).

Ja. Markedsleje inkl. moms. B- skat (medmindre 
bagatelgrænsen på 
1.300 kr. ikke over-
skrides).

Nej. Ja, rubrik 55, hvis værdien af computer og 
eventuel tilbehør overstiger 1.300 kr. Ellers 
ingen indbe retning.

Nej.

Cykler og  
elløbehjul

Til rådighed for privat 
benyttelse.

Ja, , men kan være 
omfat tet af bagatel-
grænsen på kr. 
1.300.

Markedsleje inkl. moms. B-skat. Nej. Ja, rubrik 55, hvis værdien overstiger 
1.300 kr.

Fuld momsfradrag for indkøb og reparationer hvis 
cyklerne udelukkende anvendes til virksomhedens 
momspligtige leverancer.
Hvis cyklerne må anvendes af medarbejder til privat 
transport – eksempelvis mellem arbejdspladsen og 
hjemmet – skal moms fradraget begrænses skøns-
mæssigt i forhold til den faktiske anvendelse.
Skattestyrelsen har ikke taget stilling til den konkrete 
behandling af løbehjul, men det er vores forventning, 
at denne kan sidestilles med den momsmæssige be-
handling af cykler.

Familie- 
relaterede  
udgifter

Arbejdsgiverbetalt bør-
nepasning, skolegang.

Ja. Arbejdsgivers udgift inkl. 
moms.

B-skat. Nej. Ja, rubrik 55, hvis de arbejdsgiverbetalte 
familieudgifter overstiger 1.300 kr. Ellers 
ingen indberetning.

Der er ikke momsfradrag for eventuelle udgifter til 
børnepasning mv.

Flytteudgifter Arbejdsrelateret flytning 
(samme arbejdsgiver) – 
refusion mod originale 
bilag.

Nej. Ingen. Nej. Nej. Nej. Ja (se krav i afsnit om flytteudgifter).

Privat flytning eller flyt-
ning ved arbejdsgiver-
skift – bestilt/betalt af 
arbejdsgiver.

Ja, men omfattet af 
bagatel grænse på 
1.300 kr.

Arbejdsgivers udgift inkl. 
moms.

B- skat (medmindre 
baga telgrænsen på 
1.300 kr. ikke over-
skrides).

Nej. Ja, rubrik 55, hvis de arbejdsgiverbetalte 
flytteudgifter oversti ger 1.300 kr. Ellers in-
gen indberetning.

Nej (som udgangspunkt).



Personalegodet Information om 
personalegodet Skattepligt Værdiansættelse Skat AM-bidrag Indberetningspligt for arbejdsgiver Moms

Fratrædelses-
godtgørelse

Godtgørelse ved fratrædelse. Ja. Beløbet med fradrag af 8.000 kr.
Hvis tingsgave anvendes virksomhe-
dens købspris inkl. moms.

A- skat, hvis kon-
tantbeløb, ellers  
B- skat.

Ja, hvis kon-
tant  beløb over
8.000 kr.

Nej, hvis tings-
gave.

Ja, rubrik 69  
Hvis godtgørelsen ydes som tingsgave, 
skal gavens værdi også angives i rubrik 
71.

Nej (momsfrit).

Gaver Jule-  og nytårsgaver  
(tingsgaver).

Nej, hvis værdien er 
under 900 kr. inkl. 
moms.
Værdien indgår i 
bagatelgrænsen på 
1.300 kr.

Arbejdsgivers udgift inkl. moms. Nej. Nej. Nej. Nej.

Jule-  og nytårsgaver 
(tingsgaver).

Ja, hvis værdien er 
større end 900 kr. 
Værdien indgår i 
bagatelgrænsen på 
1.300 kr.

Arbejdsgivers udgift inkl. moms. B -skat (medmindre 
baga telgrænsen på 
1.300 kr. ikke over-
skrides).

Nej. Ja, rubrik 55, hvis værdien af jule - og nyt-
årsgaven over stiger 1.300 kr. Ellers ingen 
indberetning.

Nej.

Kontanter og gavekort med kon-
tantværdi eller kontantlignende 
karakter.

Ja. Beløbets størrelse/pålydende værdi. A- skat. Ja. Ja, rubrik 13. Nej.

Lejlighedsgaver ved fødsel, bryl-
lup, sølvbryllup, runde fødselsda-
ge mv. (private mærkedage, kun 
tingsga ver) hvis gavens værdi er 
passende til anledning.

Nej. Ingen. Nej. Nej. Nej. Nej.

Andre gaver, belønninger mv. 
(tingsgaver) fx gave i anledning af 
medarbejde rens ti-års jubilæum.

Ja, men omfat tet af 
bagatel grænsen på 
1.300 kr.

Arbejdsgivers udgift inkl. moms. B- skat (medmindre 
baga telgrænsen på 
1.300 kr. ikke over-
skrides).

Nej. Ja, rubrik 55, hvis værdien af gaven over-
stiger 1.300 kr. Ellers ingen indberetning.

Nej.

Helårsbolig Til privat benyttelse for medar-
bejderen.

Ja. Markedslejen med tillæg af eventuelle 
arbejdsgiverbetalte forbrugsudgifter. 
Der gælder særlige regler ved tjeneste-
boliger og boliger med fraflytningspligt.

B -skat. Nej. Ja, rubrik 50. Nej.

Til privat benyttelse for hovedak-
tionær, direktører m.fl.

Ja. 5 % af det største beløb af anskaffel-
sessum inkl. forbedringer eller ejen-
domsværdi pr. 1. januar året før. Hertil 
tillægges 1 % af den del af ejendoms-
værdien op til kr. 3.040.000 og 3 % af 
den del, der overstiger kr. 3.040.000.

B -skat. Ja. Ja, rubrik 50 og 68 (kode 61 angives i ru-
brik 68, hvis der er tale om hovedaktionær, 
og kode 60, hvis der er tale om medarbej-
der med væsentlig indflydelse på egen af-
lønningsform).

Nej.

Internet Forbindelsen giver adgang til ar-
bejdsgivers netværk.

Nej. Ingen. Nej. Nej. Nej. Ja 
Fradrag for den del af mom-
sen, der skønsmæssigt sva-
rer til den momspligtige an-
vendelse.

Forbindelsen giver IKKE adgang 
til arbejdsgivers netværk.

Ja. Beskatning som af fri telefon til privat 
brug (3.100 kr. pr. år) – dog ikke hvis 
allerede beskattet af fri telefon. 
Eventuel ægtefællerabat fragår på års-
opgørelsen.

A- skat. Ja. Ja, rubrik 13 og 20. Ja 
Fradrag for den del af mom-
sen, der skønsmæssigt sva-
rer til den momspligtige an-
vendelse.
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personalegodet Skattepligt Værdiansættelse Skat AM-bidrag Indberetningspligt for arbejdsgiver Moms

Jagt Privat benyttelse for medarbejde-
ren.

Ja. Markedsværdien. B- skat Nej Ja, rubrik 55, hvis værdien overstiger 1.300 kr. 
Ellers ingen indberetning.

Nej.

Jubilæumsgratiale Godtgørelse ved med arbejderens 
jubilæum (25, 35, 40 år osv.).

Ja. Beløbet med fra drag af 
8.000 kr. 
Hvis tingsgave anvendes 
virksom hedens købspris inkl. 
moms.

A- skat, hvis kon-
tantbeløb, ellers  
B -skat.

Ja, hvis kon-
tant  beløb over 
8.000 kr. 
Nej, hvis tings-
gave.

Ja – rubrik 69 
Hvis godtgørelsen ydes som tingsgave, skal 
gavens værdi også angives i rubrik 71.

Lønudbetaling: Nej (moms-
frit)  
Gave: Nej.

Kantineordninger 
og morgenmad

Egenbetaling for medarbejderne, 
svarende til Skattestyrelsens mini-
mumssatser – hvis standardmad, 
buffetservering, ikke måltider af væ-
sentlig omfang og minimumssatsen 
kun er anvendt på ét måltid pr. dag.

Nej. Ingen. Nej. Nej. Nej. Ja (men salgsmoms svaren-
de til kostprisen) 
NB: Se krav i forbindelse 
med bespisning under mø-
der.

Medarbejderne får gratis bespisning 
eller betaler mindre end 
Skattestyrelsens minimumssatser 
eller hvis Skattestyrelsens mini-
mumssats anvendes på et andet 
måltid pr. dag.

Ja, men omfattet af 
bagatelgrænsen på 
1.300 kr.

Difference mellem arbejdsgi-
vers udgift inkl. moms og 
egenbetaling.

B-skat (medmindre 
bagatelgrænsen på 
1.300 kr. ikke over-
skrides).

Nej. Ja, rubrik 55, hvis værdien af godet overstiger 
1.300 kr. Ellers ingen indberetning.

Hvis gratis mad: Nej 
Hvis betaling for mad: Ja 
(men salgsmoms svarende 
til kostprisen).
NB: Se krav i forbindelse 
med bespisning under mø-
der.

Kontingenter Private kontingenter. Ja. Arbejdsgivers udgift inkl. 
moms.

A -skat. Ja. Ja, rubrik 13. Nej (som udgangspunkt 
momsfrit)
Hvis opkrævning af moms, 
så intet fradrag da privatrela-
teret.

Kreditkort Blandet erhvervs  og privatkort. 
Udstedelse og fornyelsesgebyr, 
hvor arbejdsgiver betaler/hæfter. Ej 
overvejende stillet til rådighed af 
hensyn til arbejdet.

Ja, men omfat tet af 
bagatelgrænsen på 
1.300 kr.

Arbejdsgivers udgift inkl. 
moms.

B-skat (medmindre 
bagatelgrænsen på 
1.300 kr. ikke over-
skrides).

Nej. Ja, rubrik 55, hvis værdien af godet overstiger 
1.300 kr. Ellers ingen indberetning.

Nej (momsfrit).

Blandet erhvervs  og privatkort. 
Udstedelse og fornyelsesgebyr, 
hvor arbejdsgiver betaler/hæfter. 
Overvejende stillet til rådighed af 
hensyn til arbejdet.

Ja, men omfat tet af 
bagatelgrænsen på 
6.700 kr.

Arbejdsgivers udgift inkl. 
moms.

B-skat (medmindre 
bagatelgrænsen på 
6.700 kr. ikke over-
skrides).

Nej. Nej. Nej (momsfrit).

Kunstforening Tilskud fra arbejdsgiveren til for-
ening.

Nej. Ingen. Nej. Nej. Nej. Nej (momsfrit).

Gevinst ved udlodning 
– arbejdsgiver har ikke væsentlig 
indflydelse på foreningen.

Ja. Kunstværkets subjektive 
værdi for modtage ren fra-
trukket medarbejderens kon-
tingent til kunstforeningen i 
indkomståret.

B- skat. Nej. Nej. Nej.

Gevinst ved udlodning – arbejdsgi-
ver har væsentlig indflydelse på for-
eningen.

Ja, men omfattet af 
bagatel grænsen på 
1.300 kr.

Markedsværdi fratrukket 
medarbejderens kontingent 
til kunstforeningen i indkom-
ståret.

B -skat (medmindre 
bagatelgrænsen på 
1.300 kr. ikke over-
skrides).

Nej. Ja, rubrik 55, hvis værdien af kunst værket 
overstiger 1.300 kr. Ellers ingen indberetning.

Nej.
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Ladestandere Ladestanderen anvendes til op-
ladning af medarbejderens fir-
ma elbil

Ladestanderen anvendes til op-
ladning af medarbejderens pri-
vate elbil.

Nej

Ja.

Ingen

Markedsprisen for elektrici-
teten.

Nej

B-skat (medmindre 
bagatelgrænsen på 
1.300 kr. ikke over-
skrides).

Nej

Nej.

Nej

Ja, rubrik 55, hvis værdien af medarbejde-
rens forbrug af elektricitet overstiger 1.300 
kr. Ellers ingen indberetning.

Personbil: 
• Anskaffelse: Nej 
• Drift: Nej

Varevogn under 3 tons: 
• Anskaffelse: 
• Ja, hvis varevogn kun bruges i virk-

somheden 
• Nej, hvis varevogn ikke kun anven-

des i virksomheden
• Drift: Ja (fuldt) 

Varevogn over 3 ton: 
• Anskaffelse: Ja (skøn) 
• Drift: Ja (skøn)

OBS: Moms af ladestandere hos 
medarbejder. Momsfradraget afgøres 
efter erhvervsmæssig anvendelsen.

Lystbåd Til privat benyttelse for medar-
bejderen.

Ja. 2 % pr. uge af bådens an-
skaffelsessum.

B- skat. Nej. Ja, rubrik 52. Nej.

Til privat benyttelse for hoved-
aktionær m.fl.

Ja. 2 % pr. uge af bådens an-
skaffelsessum (104 % pr. år).

B -skat. Ja. Ja, rubrik 52 og 68 (kode 61 angives i ru-
brik 68, hvis hovedaktionær, og kode 60, 
hvis medarbejdere med væsentlig indfly-
delse på egen aflønningsform).

Nej.

Massage, zone-
terapi, akupunktur 
mv.

Massage, fysioterapi, kiroprak-
tik, akupunktur, kinesiologi mv. 
– med det formål at forebygge 
eller helbrede arbejdsrelaterede 
skader/lidelser.

Nej. Ingen. Nej. Nej. Nej. Nej (momsfrit).

Parkerings- og 
færdselsbøder

Arbejdsgivers betaling af par-
keringsbøde uanset om der er 
tale om erhvervsmæssig eller 
privat kørsel.

Ja. Arbejdsgivers udgift. A-skat. Ja. Ja, rubrik 13. Der er som udgangspunkt ikke moms 
på parkerings- og færdselsbøder.

Hvis der er tale om en forhøjet parke-
ringsafgift, vil denne være belagt med 
moms, med følgende momsfradrags-
ret:

Personbil: Nej 

Varevogn under 3 tons: Ja 

Varevogn over 3 ton: Ja (skøn) .

Parkeringsplads Ved arbejdsplads/til arbejds-
brug

Til privat brug.

Nej

Ja, men omfattet af 
bagatelgrænsen på 
1.300 kr.

Ingen

Arbejdsgivers udgift inkl. 
moms.

Nej

B-skat (medmindre 
bagatelgrænsen på 
1.300 kr. ikke over-
skrides).

Nej

Nej.

Nej

Ja, rubrik 55, hvis værdien af parkerings-
pladsen overstiger 1.300 kr. Ellers ingen 
indberetning.

Personbil: Nej 

Varevogn under 3 ton: Ja

Varevogn over 3 ton: Ja (skøn)

Nej.
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Personaleforening Arbejdsgiver yder ikke væsent-
ligt økonomisk bidrag.

Nej. Ingen. Nej. Nej. Nej. Konkret vurdering.

Arbejdsgiver yder væsentlig 
økonomisk bidrag 
– traditionelle og generelle per-
sonaleaktiviteter.

Nej. Ingen. Nej. Nej. Nej. Konkret vurdering.

Arbejdsgiver yder væsentlig 
økonomisk bidrag – ikke traditi-
onelle og generelle personale-
aktiviteter (personalepleje).

Ja, men omfattet af 
bagatelgrænsen på 
1.300 kr.

Markedsværdien, dog fra-
trukket medarbejderens kon-
tingent/betaling i året.

B-skat (medmindre 
bagatelgrænsen på 
1.300 kr. ikke over-
skrides).

Nej. Ja, rubrik 55, hvis værdien af godet overstiger 
1.300 kr. Ellers ingen indberetning.

Konkret vurdering.

Personalelån Rente lig med eller højere end 
referencerenten.

Nej. Ingen. Nej. Nej. Nej. Nej (momsfrit).

Rente lavere end referenceren-
ten.

Ja. Forskellen mellem den betal-
te rente og referencerenten.

B-skat. Nej. Rubrik 56. Nej (momsfrit).

Personale-  
sammenkomst

Almindelige firmafester o.l. Nej. Ingen. Nej. Nej. Nej. Underholdning: Nej
Restaurationsydelse: Ja 
(1/4).

Belønninger. Ja, men omfattet af 
bagatelgrænsen på
1.300 kr.

Arbejdsgivers udgift inkl. 
moms.

B- skat (med mindre 
bagatelgrænsen på 
1.300 kr. ikke over-
skrides).

Nej. Ja, rubrik 55, hvis værdien af godet overstiger 
1.300 kr. Ellers ingen indberetning.

Underholdning: Nej
Restaurationsydelse: Ja 
(1/4).

Rabatter og  
indkøbsordninger

Rabataftaler uden arbejdsgiver-
betaling (direkte/ indirekte).

Nej. Ingen. Nej. Nej. Nej. Nej

Rejser Forretningsrejser/overvejende 
fagligt indhold.

Nej. Ingen. Nej. Nej. Nej. Hotelydelser: Ja - OBS på 
morgenmad

Restaurationsydelser: Ja 
(1/4)

Fly mv.: Nej (momsfrit)

Pakkerejser: Nej.

Turistrejser i forlængelse af for-
retningsrejser – hvis besparelse 
for arbejdsgiver.

Ja, men omfattet af 
bagatelgrænsen på
6.700 kr.

Meromkostninger for ferie-
opholdet inkl. moms.

B- skat (medmindre 
bagatelgrænsen på
6.700 kr. ikke over-
skrides).

Nej. Nej. Nej.

Rejser med overvejende turist-
formål.

Ja, men omfattet af 
bagatelgrænsen på
1.300 kr.

Arbejdsgivers udgift inkl. 
moms.

B- skat (medmindre 
bagatelgrænsen på
1.300 kr. ikke over-
skrides).

Nej. Ja, rubrik 55, hvis værdien af rejsen overstiger 
1.300 kr. Ellers ingen indberetning.

Nej.

Skærmbriller Til privat benyttelse for medar-
bejderen uden for arbejdsplad-
sen

Til benyttelse i forbindelse med 
skærmarbejde på arbejdsplad-
sen.

Ja, men omfattet af 
bagatelgrænsen på 
6.700 kr.

Nej.

Arbejdsgivers udgift inkl. 
moms.

B-skat (medmindre 
bagatelgrænsen på 
6.700 kr. ikke over-
skrides).

Nej. Nej. Nej.



Personalegodet Information om 
personalegodet Skattepligt Værdiansættelse Skat AM-bidrag Indberetningspligt for arbejdsgiver Moms

Sommerbolig Til privat benyttelse for medar-
bejderen.

Ja. 0,5 % pr. uge af ejen-
domsvurdering i ugerne 
22 -34, 0,25 % pr. uge i 
øvrige uger.

B- skat. Nej. Ja, rubrik 51. Nej.

Hovedaktionær m.fl. til privat be-
nyttelse.

Ja. Formodningsregel 16,25 
% pr. år af ejen-
domsvurdering.

B -skat. Ja. Ja, rubrik 51 og 68 (kode 61 angives i rubrik 
68, hvis hovedaktionær og kode 60, hvis med-
arbejder med væsentlig indflydelse på egen af-
lønningsform).

Nej.

Sponsorbilletter Arbejdsgiver har modtaget billet-
terne som en mindre tillægsydel-
se i forbindelse med et sponso-
rat.

Nej – hvis givet til de 
ansatte (ikke bestyrel-
sesmedlemmer o.a.).

Ingen. Nej. Nej. Nej. Nej, intet fradrag for den del, 
som vedrører billetterne. 
Fuldt momsfradrag for den 
andel, som vedrører rekla-
meudgiften.

Sports- og  
motionsfaciliteter

Sportsfaciliteter stillet til rådighed 
på arbejdspladsen eller i forbin-
delse med et personalearrange-
ment (skovtur/DHL)

Sportsfaciliteter udenfor arbejds-
pladsen i privat regi.

Nej

Ja.

Ingen

Arbejdsgivers udgift 
inkl. moms.

Nej

B skat (med mindre ba-
gatelgrænsen på 1.300 
kr. ikke overskrides).

Nej

Nej.

Nej

Ja, rubrik 55, hvis værdien af rejsen overstiger 
1.300 kr. Ellers ingen indberetning.

Motionslokaler: Ja (fuldt fra-
dragsberettiget)
NB. Ingen fradrag for udgif-
ter til fitnessabonnementer 
mv.
Motionsløb: Ja (mulighed for 
fradrag)
NB. Udgifter til mad (ingen 
fradrag).

Sundheds-
forsikringer og 
-ordninger

Behandling af eller forsikring mod 
ryge  og misbrugsafvænning.

Nej, hvis visse betin-
gelser er opfyldt (ge-
nerel ordning mv.).

Ingen. Nej. Nej. Nej. Nej (som udgangspunkt 
momsfri).

Behandling af eller behandlings-
forsikring vedrørende andet end 
ryge og misbrugsafvænning (hvis 
udelukkende behandling af eller 
forsikring mod arbejdsrelaterede 
skader, se dog nedenfor).

Ja. Arbejdsgivers udgift 
inkl. moms.

A -skat. Ja. Ja, rubrik 26 og 13

Er sundheds forsikringen ikke en adskilt del af 
en livsforsikringsord ning, skal værdien ikke 
indberettes af arbejdsgiver, men af forsikrings-
selskabet.

Nej (momsfrit).

Behandling af eller be-
handlingsforsikring ved  rørende 
arbejdsrelaterede sygdomme og 
skader (separat police).

Nej. Ingen. Nej. Nej. Nej. Nej (momsfrit).

Sundhedstjek Generel ordning, mindre omfang. Nej. Ingen. Nej. Nej. Nej. Ja, hvis momspligtigt og er-
hvervsmæssigt begrundet.

Egentlig helbreds undersøgelse. Ja, men omfattet af 
bagatel grænsen på 
1.300 kr.

Arbejdsgivers udgift 
inkl. moms.

B -skat (med  mindre ba-
gatelgrænsen på
1.300 kr. ikke overskri-
des).

Nej. Ja, rubrik 55, hvis værdien af sund hedstjekket 
oversti ger 1.300 kr. Ellers ingen indberetning.

Ja, hvis momspligtigt og er-
hvervsmæssigt begrundet.

Syge- og ulykkes-
forsikringer

Syge- og ulykkesforsikring som 
kun dækker arbejdstiden.

Syge- og ulykkesforsikring som 
dækker i arbejdstiden og fritiden

Nej

Opdeling i den del, 
som omfattes af skat-
tefriheden og skatte-
pligtig del.

Nej

Forholdsmæssig andel 
af forsikringspræmie.

Nej

B -skat (med mindre 
skattepligtig del ikke 
overskrider bagatel-
grænsen på 1.300 kr.).

Nej

Nej.

Nej

Ja, rubrik 55, hvis skattepligtig del oversti ger 
1.300 kr. Ellers ingen indberetning.

Nej.
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Telefon Mobil  eller fastnettelefon (med el-
ler uden abonnement) til privat 
brug.

Ja. Beskatning af fri telefon, 
3.100 kr. pr. år. Eventuel 
ægtefællerabat fragår 
på årsopgørelsen.

A -skat. Ja. Ja, rubrik 13 og 20. Fastnettelefon = 50 % af 
momsen

Mobiltelefon = skøns-
mæssigt fradrag svarende til 
momspligtig anvendelse.

Mobiltelefon kun til arbejdsbrug 
(forudsætter blandt andet tro-  og 
loveerklæring).

Nej. Ingen. Nej. Nej. Nej. Ja (fuldt fradrag).

Transport mellem 
hjem og arbejde

Arbejdsgiverbetalt offentlig trans-
port mellem hjem og arbejde og 
anden erhvervsmæssig kørsel

Brobizz og færgeabonnement 
mellem hjem og arbejde og an-
den erhvervsmæssig kørsel.

Nej, så længe medarbejderen und-
lader at tage det almindelige befor-
dringsfradrag, og så længe trans-
porten ikke bruges i væsentlig grad 
til privat anvendelse

Nej, så længe medarbejderen und-
lader at tage fradrag for bropassa-
gen, og ellers ikke bruger transport 
til privat anvendelse.

Nej (arbejdsgivers udgift 
inkl.moms hvis privat 
anvendelse)

Nej (arbejdsgivers udgift 
inkl. moms hvis privat 
anvendelse).

Nej (B-skat – hvis 
privat anvendelse)

Nej (B-skat – hvis 
privat anvendelse).

Nej

Nej.

Nej (med mindre privat anvendelse – i så 
fald rubrik 63)

Nej (medmindre privat anvendelse rubrik 
63).

Nej, personbefordring med 
tog, bus, taxi og fly er fri-
taget for moms.

Tyverialarm Tyverialarm i hjemmet. Ja, men omfattet af bagatelgrænsen 
på 1.300 kr.

Arbejdsgivers udgift 
inkl. moms.

B -skat (medmindre 
bagatelgrænsen på 
1.300 kr. ikke over-
skrides).

Nej. Ja, rubrik 55, hvis værdien af alarmen 
overstiger 1.300 kr. Ellers ingen indberet-
ning.

Nej

I særlige tilfælde skøns-
mæssigt fradrag.

Uddannelses-
udgifter

Grund , efter  og videre uddannelse 
samt kurser uden rent privat for-
mål.

Nej. Ingen. Nej. Nej. Nej

Godtgørelse for kørsel, kost og logi indbe-
rettes dog i rubrik 48 (og kode 49 angives 
i rubrik 68).

Ja (se krav under 
Uddannelses- og kursus-
udgifter).

Vaccination Generel ordning. Ja, men omfattet af bagatelgrænsen 
på 6.700 kr.

Arbejdsgivers udgift. Nej, hvis bagatel-
grænsen på 6.700 
kr. ikke overskrides, 
ellers B -skat.

Nej. Nej. Nej (momsfrit).


