
Værdien af personalegoder 

Skatteværdi Kommentar Eksempel Værdi for dig 

Firmabil 25 % af nypris op til 300.000 
kr. plus miljøtillæg  

20 % af resten plus et 
miljøtillæg 

Efter 3. indregistreringsår 
falder beregningsgrundlaget 
til 75 %.  
Ved køb af brugt bil, ældre 
end tre år beregnes af faktisk 
købspris. 
Fri bil beskattes dog altid 
med minimum 40.000 kr./år.  
Der gælder andre regler for 
gulpladebiler.  

Ny bil til 280.000 kr. inkl. miljøtillæg 
medfører beskatning af 70.000 kr. de 
første tre indregistreringsår, herefter 
52.500 kr. 

Tvivlsom. 
Det kommer helt an på fordeling af km 
mellem privat / arbejde.  
Det vil ofte bedre betale sig at køre i 
egen bil efter statens skattefri takster 
(3,54 pr. km i 2018).

Fri telefon 2.800 kr. Det gælder uanset, hvor 
meget du bruger telefonen 
privat.  

Ja - formentlig. 

Bredbånd Du beskattes kun af 2.800 
kr., selvom du både får betalt 
bredbånd og fri telefon.

Ja. 
Du kan uden begrænsninger benytte 
nettet til private gøremål. 

Avis Anslået 5.000 kr.  Typisk skattefri pga. 
bagatelgrænsen på 6.100 
kr., hvis det er 
arbejdsmæssigt betinget. 
Hvis avisen leveres på 
arbejdspladsen er den 
skattefri. 

Ja.  
Det kan betale sig, også selvom du 
bliver modregnet tilsvarende i 
bruttolønnen. 

Tidsskrifter Tidsskrifter, der udelukkende 
er til brug for arbejde, er ikke 
skattepligtige, hvad enten de 
leveres på arbejdspladsen 
eller hjemme. 

Ja.  
Det kan betale sig, også selvom du 
bliver modregnet tilsvarende i 
bruttolønnen. 



Skatteværdi Kommentar Eksempel Værdi for dig 

Motion Det er skattefrit, hvis 
arbejdsgiveren tilbyder 
mulighed for motion på 
arbejdspladsen  

Ja.  
Det kan betale sig, også selvom du 
bliver modregnet tilsvarende i 
bruttolønnen. 

Parkering Hvis du selv betaler for 
parkering, har du ikke 
fradragsret. Betaler 
arbejdsgiveren for din 
parkering ved arbejdspladsen 
er det skattefrit  

Betaler arbejdsgiveren parkering for 
10.000 kr. svarer det til en lønstigning på 
op til 25.000 kr. 

Ja.  
Det kan betale sig, også selvom du 
bliver modregnet tilsvarende i 
bruttolønnen. 

Hjemme-pc Ingen skattepligt, hvis det 
også er til arbejdsmæssig 
brug 

Kan med fordel kombineres 
med betalt bredbånd og 
telefon. 

Ja.  
Du kan jo dårligt undvære en pc. 

Transport 
hjem-arbejde 

Ingen beskatning ved frikort 
til offentlig transport, hvis der 
ikke tages 
befordringsfradrag.  

Kort til 450 kr. pr. md. svarer til lønstigning 
på 10.000 kr. pr. år 

Ja, Det er en fordel for de fleste, men 
det skal beregnes individuelt. 

Uddannelse Her er der gode muligheder 
og også forståelse fra 
arbejdsgiver. Uddannelse 
uden rent privat formål er 
ikke skattepligtigt.  

Ja. 
Og du løfter din markedsværdi = højere 
løn 


