
Vejledning om multimediebeskatning 
 

Det helt centrale spørgsmål er, om du som medarbejder kan risikere at blive beskattet, 

fordi du i dit arbejde benytter et såkaldt multimedie. Det vil denne vejledning søge at 

svare på. 

 

Fra. 1. januar 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 stilet et, to eller alle tre goder til rådighed for privat brug. 

 

Det er din arbejdsgiver, der har den løbende oplysnings- og indeholdelsespligt til SKAT. 

Skatten vil som udgangspunkt ikke fremgå af din forskudsopgørelse, så du skal selv sørge 

for, at få din forskudsregistrering ændret. 

  

Hvad er et multimedie? 

 Computer med sædvanligt tilbehør 

 Telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt selve 

telefonen 

 Adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgift 

til etablering af internatforbindelsen. 

  

Hvem gælder multimediebeskatningen for? 

Hovedreglen er, at hvis du har privat rådighed over alle slags multimedier, stillet til 

rådighed af ens arbejdsgiver, skal du betale multimedieskat. 

 

I vurderingen af om du har et multimedie til rådighed er der lagt formodningsregel ind, det 

gælder, at 

 Beskatning skal ske, når du har privat rådighed over et eller flere multimedier 

 Det er ikke afgørende, om du rent faktisk benytter multimediet privat 

- Det forhold at du konkret har mulighed for at anvende multimediet privat, er nok 

til at udløse beskatning. 

- Hovedregel – bringer du multimediet med dig hjem, er der formodning for privat 

rådighed 

 

 

Multimediebeskatning – i forhold til din stillingstype 
 

1. Jeg er primærsygeplejersker og bruger en mobiltelefon/PDA i løbet af min arbejdsdag i 

forbindelse med hjemmebesøg. 

 

 - Hvis du henter og afleverer telefonen ved arbejdstids begyndelse og slutning på 

 din arbejdsplads, vil du ikke skulle betale multimedieskat. 

 

 - Hvis du altid eller nogle gange påbegynder din arbejdsdag fra din bopæl og 

 slutter på din bopæl og dermed har en arbejdsmobil telefon med hjem, skal en 
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række betingelser være opfyldt for, at du undgår beskatning. Se nærmere om disse 

betingelser under afsnit B.  

 

 

2. Jeg er leder og skal sørge for at vagter bliver besat, hvis der er en i min afdeling, der bliver 

syg el. lign. 

 

- Jeg har altid en arbejdsmobilmobiltelefon med hjem for kunne løse mine opgaver. 

Du vil have mulighed for at blive undtaget multimediebeskatning, hvis en række 

betingelser er opfyldt. Se nærmere om disse betingelser under afsnit B.   

 

- Jeg har hjemmeopkobling og PC stillet til rådighed af min arbejdsgiver  

Du vil altid blive omfattet af multimediebeskatningen. 

  

- Jeg har kun PC stillet til rådighed. 

Hvis du tager din PC´en med fra din fra din faste arbejdsplads og bringer den ind i 

privatsfæren, vil du som udgangspunkt blive pålagt multimedieskat. Dette gælder 

medmindre du er på tjenesterejse, eller der er tale om en PC med særligt 

programmel. Se om betingelserne for tjenesterejse under afsnit D og om PC med 

særligt programmel under afsnit E. 

 

  

 3. Jeg er sundhedsplejerske og tager på hjemmebesøg.  

 

- Jeg har mobiltelefon/PDA stillet til rådighed 

- Hvis du henter og afleverer telefonen ved arbejdstids begyndelse og slutning på 

 din arbejdsplads, vil du ikke skulle betale multimedieskat. 

- Hvis du altid eller nogle gange påbegynder din arbejdsdag fra din bopæl og 

 slutter på din bopæl og dermed har en arbejdsmobil telefon med hjem skal en række 

 betingelser være opfyldt for, at du kan undgår beskatning. Se nærmere om disse 

 betingelser afsnit B.  

 

- Jeg har også en bærbar PC stillet til rådighed 

- Hvis du henter og afleverer PC´en ved arbejdstids begyndelse og slutning på din 

arbejdsplads vil du ikke skulle betale multimedieskat. 

- - Hvis du nogle gange påbegynder din arbejdsdag fra din bopæl eller slutter på din 

bopæl, og dermed har PC´en med hjem vil du som udgangspunkt skulle betale 

multimedieskat. Dette gælder medmindre du opfylder betingelserne for at være på 

tjenesterejse. Se nærmere om disse betingelser under afsnit D  

 

 

4. Jeg er underviser og har forberedelsestid hjemme. 

 

- Jeg har forberedelsestid hjemme og har stillet en bærbar PC med sædvanligt 

programmel til rådighed. Hvis du tager din PC´en med fra din faste arbejdsplads og 

bringer den ind i privatsfæren, vil du som udgangspunkt blive pålagt 

multimedieskat. Dette gælder medmindre du er på tjenesterejse, eller der er tale om 
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en PC med særligt programmel. Se om betingelserne for tjenesterejse under afsnit D 

og om PC med særligt programmel under afsnit E. 

 

- Jeg har i ny og næ forberedelsestid hjemme og har mulighed for at tage en PC med 

særligt programmel med hjem. Hvis du opfylder betingelserne beskrevet under 

afsnit E, vil du ikke skulle betale multimedieskat. 

 

 

5. Jeg har rådighedsvagt/tilkaldevagt.  

 

- Jeg har en arbejdsmobilmobiltelefon med hjem for kunne løse mine opgaver. 

Du vil have mulighed for at blive undtaget multimediebeskatning, hvis en række 

betingelser er opfyldt. Se nærmere om disse betingelser under afsnit B.  

 

 

Er der muligheder for at undgå at blive omfattet af beskatningen? 

 

A 
 

 Internetforbindelse - NEJ 

Du skal altid betales multimedieskat, hvis du har et sådan stillet til rådighed, da din 

arbejdsgiver ikke kan føre kontrol med anvendelsen. 

 

B 

 
  Arbejdsmobil telefon eller PDA - MÅSKE 

Der er mulighed for at blive undtaget multimedieskat, hvis du alene har 

mobiltelefon eller PDA stillet til rådighed til brug for udførslen af sit arbejde. 

 

Betingelserne er, at  

 brug af telefonen skal være nødvendigt for at kunne udføre arbejdet 

 tro og love erklæring skal være underskrevet  

 arbejdsgiveren skal føre kontrol med brugen af telefonen/PDA´en. 

 

Hvis der opstår usikkerhed om, hvorvidt et du skal betale multimedieskat eller ej bør 

det afklares lokalt med din chef. Praksis kan variere fra arbejdsplads til arbejdsplads, 

da det er den enkelte arbejdsplads der beslutter, hvorledes arbejdet skal 

tilrettelægges. Det er også den enkelte arbejdsgiver der vurdere om brug af mobil 

telefon /PDA er nødvendigt for at kunne udføre arbejdet. 

 

Denne situation vil f.eks. kunne opstå, hvis du er leder og skal står til rådighed, eller 

helt generelt har rådigheds eller tilkaldevagt. 

 

C 
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 Computer med sædvanligt udstyr - MÅSKE 

Der er som hovedregel ikke mulighed for at blive undtaget multimediebeskatning, 

hvis du bringer computeren ind i din privatsfære. 

- Der er dog nogle helt bestemte situationer, hvor hovedreglen kan fraviges, de 

er beskrevet nedenfor. 

 

 

Nogle helt bestemte situationer er undtaget udgangspunktet om, at der 

skal betales multimedieskat.     

 

D 

 
 På tjenesterejse  

- Hvis du tager et multimedie med hjem i forbindelse med en tjenesterejse,  

1. der er et arbejdsbetinget behov for at have multimediet med,  

2. multimediet kun anvendes erhvervsmæssigt,  

3. det ikke uden unødigt besvær er muligt at hente/aflevere multimediet på 

arbejdspladsen før/efter tjenesterejsen, skal der ikke betales multimedieskat.  

- Du er på tjenesterejse hvis arbejdsgiveren midlertidigt udsender dig til et andet 

arbejdssted end den sædvanlige arbejdsplads. 

- Det er en helt konkret vurdering, om ovennævnte betingelser er opfyldt. For så 

vidt angår betingelsen om at multimediet ikke kan afleveres uden unødigt 

besvær, lægges bl.a. 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.  

- Starter tjenesterejsen fra din normale arbejdsplads, men slutter på din bopæl, 

således at multimediet først afleveres på arbejdspladsen den efterfølgende 

morgen vil det ligeledes være muligt at blive undtaget multimedieskatten. 

 

E 

 
 Computer med særligt programmel til hjemlån 

- Der kan være særlige situationer, hvor du  ikke anses for at have rådighed over 

en computer til privat brug selvom den medbringes på bopælen. 

- Følgende betingelser skal da være opfyldt: 

 1. Du har mulighed for at låne arbejdsgiverens computer med hjem 

 2. Computeren indeholder særligt programmel til brug for arbejdet 

 3. Der er et begrænset antal computere til rådighed for hjemlån 

 4. Du låner kun computeren med hjem i ny og næ 

 5. Du må kun anvende og kan faktisk kun anvende computeren 

 erhvervsmæssigt  
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For at finde ud af om du er omfattet af en af de særlige situationer er det nødvendigt at 

foretage en helt konkret vurdering.  

 

F 

 
Du skal være særligt opmærksomme på følgende 

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at hvis du har indgået en ”bruttoløntrækssordning” 

om multimedier, der f.eks. omfatter internetforbindelse i hjemmet, så skal du 

multimediebeskattes, uanset at det fulde beløb trækkes i bruttolønnen. Beskatning kan alene 

undgås hvis bruttolønsordningen ophører, du overtager ”ejerskabet” og selv betaler 

internetforbindelsen med beskattede midler. Den eneste undtagelse hertil er, hvor der er 

inden den 22. april 2009 er indgået aftale med arbejdsgiveren efter den såkaldte ”hjemme-

PC-ordning”, her udløser computeren først multimedieskat fra 2013. 

 

Tag kontakt til din tillidsrepræsentant eller kreds 

Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder lige netop for dig så snak i første omgang med din 

leder. Hvis du forsat er usikker på, hvad der gælder lige netop for dig så tag kontakt til din 

TR eller Kreds. Se også SKAT´s vejledning på www.skat.dk. 
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