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1. Indkomst som lønmodtager

1.1. Generelt

1.1.1. Personskatteloven – oversigt

§ 1: Skattepligtig indkomst
§ 2: Personlig indkomst

Kapitalindkomst
Aktieindkomst
CFC‑indkomst

§ 3: Personlig indkomst
Alle indkomster der ikke er kapitalindkomst eller aktieindkomst
Eksempler på fradrag:
Pensionsordninger
Erhvervsdrivendes driftsomkostninger
Henlæggelser til konjunkturudligning
Arbejdsmarkedsbidrag
Afskrivninger

§ 4: Kapitalindkomst
Eksempler:
Renteindtægter/ ‑udgifter
Skattepligtige kursgevinster efter kursgevinstloven
Fradragsberettigede tab efter kursgevinstloven
Kapitalafkast
Over/underskud af 1‑ eller 2‑familiesejendomme
Anpartsvirksomhed omfattet af stk. 1, nr. 9 og 11
Fortjeneste iflg. ejendomsavancebeskatningsloven
Fradrag:
Omkostninger anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde kapitalindkomsten

§ 4 a: Aktieindkomst
Aktieudbytte
Aktieavance/‑tab

§ 4 b: CFC- indkomst

§ 5: Indkomstskat til staten
Bundskat efter § 6
Topskat efter § 7
Skat af aktieindkomst efter § 8 a
Skat af CFC‑indkomst efter § 8 b
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1. Indkomst som lønmodtager

§ 6: Bundskat
Beregnes på grundlag af den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalind‑
komst.
2020 udgør bundskatten 12,11 pct.

§ 7: Topskat
Beregnes som 15 pct. af den del af den personlige indkomst med tillæg af positiv 
kapitalindkomst over 45.800 kr. (ægtefæller 91.600 kr.), der overstiger et bundfradrag 
på 531.000 kr.
Ægtefæller, som er samlevende i hele indkomståret, der udgør en periode på 12 
mdr.: Topskat beregnes på grundlag af hver ægtefælles personlige indkomst over 
531.000 kr. Skat af positiv nettokapitalindkomst beregnes ved ægtefælle med størst 
personlige indkomst. Hvis skatteprocenterne for kommunalskatterne og statsskat‑
ten (ekskl. kirkeskat) tilsammen overstiger 52,06 pct., nedsættes topskatten med de 
overskydende procenter.

§ 8 a: Aktieindkomst
Aktieindkomst ≤ 55.300 kr. (grundbeløb): 27 pct. (endelig skat).
Aktieindkomst > 55.300 kr. (grundbeløb): 42 pct. (indgår i slutskatteberegningen).
Overførsel af uudnyttet bundfradrag mellem ægtefæller.

§§ 9 & 10: Personfradrag
Personfradrag udgør et grundbeløb på 46.500 kr. for fuldt skattepligtige personer.
Personfradrag for unge under 18 år udgør et grundbeløb på 36.100 kr.
Skatteværdien af personfradraget fratrækkes ved skatteberegningen.

§ 13: Underskud
§ 13 a: Gældssanering og akkord

Underskudsbegrænsning

§ 14: Omregning til helårsindkomst

§ 19: Skatteloft
2020
2020 Kapitalindkomst

52,06 pct.
42,0 pct.

Beløbsgrænserne for 2020
Topskat – § 7

531.000 kr.

Personfradrag:
Almindeligt
Unge under 18 år

46.500 kr.
36.100 kr.

Progressionsgrænse for aktieindkomst:
Ægtefæller

55.300 kr.
110.600 kr.

Kilde: Egen tilvirkning
DJV C.A
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1.1. Generelt

1.1.2. Skatteprocenter 2020

Eksempel 2020 pct.

Kommunalskat
(inkl. kirkeskat 0,68 pct. og sundhedsbidrag 0 pct.)

28,48

Bundskat 12,11

Topskat 15,00

Samlet skatteprocent 55,59

Skråt skatteloft (inkl. kirkeskat) 52,74

Marginalskat (før skatteloft) 2020 pct.

Indkomst pålagt arbejdsmarkedsbidrag 59,14

Anden indkomst 55,59

Marginalskat (efter skatteloft) 56,52

Kilde: Egen tilvirkning
DJV C.A
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1. Indkomst som lønmodtager

1.1.3. Arbejdsmarkedsbidrag

1.1.3.1. Arbejdsmarkedsbidraget – generelt

De bidragspligtige

1. Lønmodtagere
• Personer, der får løn for arbejde i Danmark
• Personer, der får løn for arbejde i udlandet for en dansk arbejdsgiver
• Personer, der får fratrædelsesgodtgørelse, pensionslignende ydelser m.v. fra tidligere arbejds‑

giver i Danmark.

Note: Kun personer, der enten er fuldt skattepligtige til Danmark eller begrænset skattepligtige 
vedr. løn, jf. KSL § 2, stk. 1, litra a, c eller j.

2. Honorarmodtagere
• Personer, der får vederlag for personligt arbejde i Danmark uden for tjenesteforhold eller 

selvstændig erhvervsvirksomhed.

3. Selvstændige
• Personer, der er hjemmehørende i Danmark og driver virksomhed her
• Personer, der er hjemmehørende i udlandet og driver virksomhed med fast driftssted i Dan‑

mark.

4. Arbejdsgivere
• Arbejdsgivere i Danmark, der har ansatte, omfattet af bidragspligten.

5. Indskrænkninger i bidragspligten
• EU‑forordninger om social sikring
• Mellemfolkelig aftale (social konvention).

Bidragsgrundlaget

1. Lønmodtagere
• Vederlag i penge samt kost og logi i tjenesteforhold
• Fratrædelsesgodtgørelser, efterbetalinger og pensionslignende ydelser m.v. til tidligere ansatte 

eller tidligere lønnet tillidshverv/erhvervsforhold
• Personalegoder, der er gjort til A‑indkomst efter KSL § 43, stk. 2
• Arbejdsgiverindbetaling til en pensionsordning (grænsen for indskud på kapitalpension gælder 

indskud efter arbejdsmarkedsbidrag)
• A‑indkomst, der er gjort til B‑indkomst efter KSL § 45, stk. 1.

2. Honorarmodtagere
• Vederlag, honorar m.v.

3. Selvstændige
• Uden for virksomhedsordningen: Personlig indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed
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1.1. Generelt

• Under virksomhedsordningen: Overførsler af året overskud (ekskl. kapitalafkast) og opsparet 
overskud

• Under kapitalafkastordningen: Overskud ÷ kapitalafkast.

1.1.3.2. Oversigt

Hvem skal betale 
bidrag?

Lønmodtagere

Hvad beregnes 
bidraget af?

A‑indkomst, herunder 
personalegoder, der er 

A‑indkomstskattepligtige

A‑indkomst, 
der er gjort til 
B‑indkomst

Pensionsind‑
betalinger

Fratrædelsesgodtgørel‑
ser, pensionsydelser m.v. 
fra tidligere arbejdsgiver

Hvem opgør / ind-
betaler m.v.?

Arbejdsgiveren SKAT Pensionskas‑
sen m.v.

Tidligere arbejdsgiver

Hvem skal betale 
bidrag?

Honorar-
modtagere

Arbejdsgivere Selvstændigt erhvervsdrivende

Hvad beregnes 
bidraget af?

Honorarer, vederlag 
m.v.

Samme grundlag 
som for de ansatte

÷ VSO + VSO

Personlig indkomst 
ved selvstændig 

virksomhed

Overførsel af årets 
overskud og opspa‑

ret overskud

Hvem opgør / ind-
betaler m.v.?

SKAT Arbejdsgiveren Den erhvervsdrivende

Kilde: Egen tilvirkning

1.1.3.3. Beregningsgrundlag for arbejdsmarkedsbidrag i relation til virksomhedsoverskud

Personskatte-
loven

Kapitalafkast-
ordningen uden 

opsparing

Kapitalafkast-
ordningen med 

opsparing

Virksomheds-
ordningen

Overskud før renter + + + ÷

Overskud efter renter ÷ ÷ ÷ +

Kapitalafkast ÷ ÷ ÷ ÷

Henlæggelse til kon‑
junkturudligning

÷ ÷ ÷ ÷

Kapitalafkast som per‑
sonlig indkomst, VSL 
§ 23 a

÷ + + +

Rentekorrektion ÷ ÷ ÷ +

Opsparet overskud/
konjunkturudligning, 
inkl. virksomhedsskat

÷ ÷ + +

Kilde: Tommy Nielsen
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1. Indkomst som lønmodtager

1.2. Personalegoder, LL § 16

1.2.1. Oversigt

Skattepligtige – eksempler herpå
• Fri telefon
• Fri kost og logi
• Betalt radio‑ og tv‑licens
• Firmabil
• Brug af lystbåd
• Brug af sommer‑ og helårsbolig
• Personalelån.

Skattefrie – hvis under i alt 6.300 kr. (2020)
• Aviser til brug for arbejdet
• Logotøj
• Buskort
• Afprøvning af firmaets produkter
• Bespisning i forbindelse med overarbejde.

Godernes værdi må ikke overskride 6.300 kr. (2020).
Overskrides grænsen, skal man betale skat af hele beløbet, altså også af de første 6.300 kr.
Har man flere arbejdsgivere, skal værdien af goderne lægges sammen og opgøres under et.

Skattefrie – uanset godernes værdi
• Arbejdsgiverbetalte parkeringspladser.
• Computer til rådighed og arbejdsgiverbetalt internetforbindelse med adgang til arbejdsgivers 

netværk.
• Goder som led i almindelig personalepleje.

Skattefrie – bagatelgrænse 1.200 kr.
Påskønnelser til en værdi af 1.200 kr. er skattefri for medarbejderen. Bagatelgrænsen omfatter 
ikke goder omfattet af almindelig personalepleje f.eks. kaffe‑ og frugtordninger.

Kilde: Egen tilvirkning
DJV C.A.5
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1.2. Personalegoder, LL § 16

1.2.2. Fri telefon

Hvis medarbejderen har telefon til rådighed til privat brug, beskattes medarbejderen af en værdi 
på 2.900 kr. årligt. (2020)

Hvis begge ægtefæller har fri telefon gives et nedslag på 25 pct. forudsat at den samlede skat‑
tepligtige værdi før reduktion udgør mindst 3.800 kr.

Computer til rådighed uden adgang til arbejdsgivers netværk beskattes som fri telefon. Er der 
også fri telefon til rådighed beskattes medarbejderen kun med 2.900 kr. én gang.

Hvis rådighed over computer indgår i en lønomlægningsaftale (bruttotrækordning), der er ind‑
gået efter den 1. januar 2012, beskattes medarbejderen med et årligt beløb svarende til 50 pct. af 
udstyrets anskaffelsespris.

Er der indgået en lønomlægningsaftale vedrørende computer med tilbehør inden 31. december 
2011 og er udstyret leveret senest den 29. februar 2012 beskattes medarbejderen med satsen for 
fri telefon herunder mulighed for ægtefælle rabat. Denne overgangsordning gælder til og med 
2014. Hvis medarbejderen i forvejen beskattes af fri telefon, sker der ikke yderligere beskatning.

Kilde: Egen tilvirkning
DJV C.A.5.2
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1. Indkomst som lønmodtager

1.2.3. Firmabil

1.2.3.1. Hovedprincippet for værdiansættelsen, LL § 16, stk. 4, 1. og 2. pkt.
Den skattepligtige værdi udgør en procentdel af bilens værdi uafhængigt af omfanget af den 
private kørsel.

Procenten udgør følgende:
2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 pct. af bilens værdi op til 300.000 kr. og 20 pct. af resten.

Ved indkomstopgørelsen vedrørende “nye” firmabiler anvendes nyvognsprisen som beregnings‑
grundlag i 36 måneder regnet fra bilens første indregistrering og herefter 75 pct. af nyvognsprisen 
hvert af de følgende indkomstår, dog mindst 160.000 kr.

Eksempel 1
Nyvognsprisen er 180.000 kr.
Her er beregningsgrundlaget 180.000 kr. de første 3 indkomstår og herefter 160.000 kr. og ikke 
75 pct. af 180.000 kr. = 135.000 kr.

Eksempel 2
Nyvognsprisen er 800.000 kr.

Den skattepligtige værdi beregnes som 25 pct. af 300.000 kr. (75.000 kr.) tillagt 20 pct. af 500.000 kr. 
(100.000 kr.) eller i alt 175.000 kr.

“3-årsreglen” – gamle biler
Firmaet anskaffer bilen senere end 3 år efter bilens 1. indregistrering i Centralregisteret for Mo‑
torkøretøjer som “gammel bil”. Beregningsgrundlaget er nu firmaets købspris, dvs. den pris, fir‑
maet faktisk betalte for bilen inkl. evt. istandsættelsesudgifter, leveringsomkostninger og normalt 
tilbehør – tilbehør der forekommer i privatejede biler, jf. TfS 1996, 487.

Kilde: Egen tilvirkning
DJV C.A.5.14.1
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1.2. Personalegoder, LL § 16

1.2.3.2. Sondring “ny”/ “gammel” bil

Eksempel 1
En bil anskaffes og indregistreres af en arbejdsgiver den 15/12 2016 som ny. Den ansatte, der får 
stillet bilen til rådighed for privat kørsel, vil i indkomståret 2020 blive beskattet med 25 pct./20 
pct. af 75 pct. af nyvognsprisen.

Der er her gået mere end 36 måneder siden den første indregistrering af bilen.

Eksempel 2
En bil indregistreret 1. gang den 13/12 2017 bliver solgt videre til en arbejdsgiver den 10/12 2020. 
Her vil den ansatte, der får stillet bilen til rådighed til privat kørsel i 2020, blive beskattet af en 
forholdsmæssig andel – i dette tilfælde 1/12 – af 25 pct./20 pct. af nyvognsprisen. Her er der ikke 
gået 36 måneder efter 1. indregistrering.

Eksempel 3
En arbejdsgiver køber den 11/12 2020 en bil, der 1. gang blev indregistreret den 10/12 2017. 
Her vil den ansatte, der får stillet bilen til rådighed for privat kørsel i 2020, skulle beskattes af en 
forholdsmæssig andel – i dette tilfælde 1/12 – af 25 pct./20 pct. af anskaffelsessummen. I dette 
tilfælde er der gået 3 år efter 1. indregistrering.

1.2.3.3. Sameje
Ejer firmaet og den ansatte i sameje den bil, der er stillet til rådighed for den ansatte til privat 
brug, indkomstbeskattes den ansatte af firmaets andel af bilen.

Eksempel 1
En “ny” bil til 320.000 kr. ejes i lige sameje mellem firmaet og den ansatte.

Beregningsgrundlaget for fri firmabil er den del af bilens værdi, som firmaet stiller til rådighed 
for den ansatte.

Dvs. 50 pct. af 320.000 kr. = 160.000 kr. de første 3 indkomstår og derefter 75 pct. af 160.000 kr. 
= 120.000 kr.

Betaler firmaet en større del af bilens drifts‑ og finansieringsudgifter end svarende til firmaets 
ejerandel, beskattes den ansatte, som om bilen var ejet 100 pct. af firmaet.

1.2.3.4. Kun til rådighed en del af året, LL § 16, stk. 4, 5. pkt.

Eksempel 1
Den ansatte har firmabilen til rådighed 1/1‑3/5:
Her beskattes den pågældende af 5/12 af årets værdi.

Eksempel 2
Den ansatte har bilen til rådighed i perioden 1/1‑3/5 og 20/6‑31/12:
Her beskattes den pågældende af 11/12 af årets værdi.
Dette skyldes, at bilfri periode er på mere end 30 dage, men mindre end 60 dage.

Kilde: Egen tilvirkning
DJV C.A.5.1.4.1
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1. Indkomst som lønmodtager

Eksempel 3
Den ansatte har firmabil til rådighed i perioden 15/12‑3/1:
Her beskattes den pågældende af 1/12 af årets værdi, idet bilen er til rådighed i mindre end 30 dage.

1.2.3.5. Egenbetaling, LL § 16, stk. 4, 8. pkt.

Eksempel 1
Betaler den ansatte 500 kr. om måneden i 2020 til arbejdsgiveren for den private brug af en “ny” 
firmabil til 200.000 kr., så opgøres den skattepligtige værdi af den fri bil til rådighed som:

200.000 kr. × 25 pct. 50.000 kr.
Egenbetaling 12 × 500 kr. ÷ 6.000 kr.
Skattepligtig værdi 44.000 kr.
med tillæg af miljøtillæg se 1.2.3.8.

1.2.3.6. Den ansatte skifter firmabil inden for samme kalendermåned

Eksempel 1
Den ansatte udskifter den 3/5 firmabil A (værdi 200.000 kr.), som han har haft til fri rådighed 
fra året før, med firmabil B (værdi 250.000 kr.) og firmabil B med firmabil C (værdi 150.000 kr.) 
den 17/5 og firmabil C med firmabil D (værdi 300.000 kr.) den 28/5 og endelig firmabil D med 
firmabil E (værdi 200.000 kr.) den 10/6, som den ansatte beholder resten af året.

Herved beskattes den pågældende af følgende værdier:

Firmabil A: 4/12 af årsværdien af A (25 pct. af 200.000 kr.)
Firmabil B, C og D: 2/12 af årsværdien af D (25 pct. af 300.000 kr.*)
Firmabil E: 6/12 af årsværdien af E (25 pct. af 200.000 kr.)

*) Idet D er den dyreste bil i perioden.

1.2.3.7. Flere biler
Stilles flere biler til rådighed til privat brug i samme periode, sker beskatning for hver enkelt bil 
(ingen mængderabat).

Kilde: Egen tilvirkning
DJV C.A.5.14.1
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1.2. Personalegoder, LL § 16

1.2.3.8. Miljøtillæg
Fra den 1. januar 2010 tillægges et miljøtillæg, svarende til den årlige ejer‑ eller vægtafgift for 
biler, oven i den skattepligtige værdi. Først beregnes den skattepligtige værdi med henholdsvis 
25 pct. og 20 pct. Dernæst tillægges et beløb svarende til, hvad der årligt betales i enten ejer‑ el‑
ler vægtafgift. Fra og med 2013 udgør miljøtillægget 150 pct. af den årlige ejer – eller vægtafgift.

1.2.3.9 Nedsættelse af beskatningen for klimavenlige biler
For perioden fra den 1. april 2020 til og med den 31. december 2020 nedsættes den årlige skat‑
tepligtige værdi af elbiler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler med 40.000 kr.
Det betyder, at den ansattes månedlige skattepligtige værdi af fri bil nedsættes med 3.333 kr.
Det er uden betydning for nedsættelsen, hvornår bilen er indregistreret. Det er således ikke tale 
om en ordning for kun nye biler.

1.2.4. Sommerbolig, LL § 16, stk. 5

Skattepligtig værdi af en sommerbolig:

Ugerne 22‑34: ½ pct. pr. uge af ejendomsværdien pr. 1/1 i rådighedsåret. Øvrige uger: ¼ pct. pr. 
uge af ejendomsværdien pr. 1/1 i rådighedsåret.

Den skattepligtige værdi nedsættes med den skattepligtiges egenbetaling.

Er sommerboligen kun til rådighed mindre end en uge, foretages en forholdsmæssig fordeling 
med udgangspunkt i et døgns råden.

Værdiansættelsen skal altid foretages ud fra mindst et døgns råden.

Eksempel 1
Boligen er kun til rådighed i 6 timer én dag.

Her værdiansættes råderetten, som om boligen havde været til rådighed i et helt døgn.

1.2.5. Lystbåde, LL § 16, stk. 6

Skattepligtig værdi af lystbåde:

2 pct. pr. uge af bådens anskaffelsessum inkl. moms og levering.

Den skattepligtige værdi nedsættes med den skattepligtiges egenbetaling.

Er lystbåden kun til rådighed mindre end én uge, foretages en forholdsmæssig fordeling med 
udgangspunkt i et døgns råden.

Værdiansættelsen skal altid foretages ud fra mindst et døgns råden.

Eksempel 1
Lystbåden er kun til rådighed i 6 timer én dag.

Her værdiansættes råderetten, som om lystbåden havde været til rådighed i et helt døgn.

Kilde: Egen tilvirkning
DJV C.A.5.16.1 og C.A.5.16.2
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1. Indkomst som lønmodtager

1.2.6. Helårsbolig/tjenestebolig, LL § 16, stk. 7‑9

Bopæls- og fraflytningspligt
For boliger, som det af hensyn til udførelsen af arbejdet skønnes nødvendigt, at den ansatte har 
pligt til at bebo under ansættelsen og pligt til at fraflytte ved ansættelsens ophør (tjenesteboliger), 
ansættes den skattemæssige værdi som markedslejen nedsat med 30 pct.

Den skattepligtige værdi af en tjenestebolig efter nedsættelse på 30 pct. kan højst sættes til et 
maksimumsbeløb, der beregnes som 15 pct. af den ansattes faste pengeløn for den tilsvarende 
periode fra den pågældende arbejdsgiver.

Maksimumsbeløbet skal dog mindst beregnes som 15 pct. af 160.000 kr.

Markedslejen fastsættes som den faktiske markedsleje – det beløb som boligen kan udlejes til på 
markedsmæssige vilkår.

For direktører og andre med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform kan der ikke ske nedslag 
på grund af bopæls‑/fraflytningspligt.

Fraflytningspligt (ej bopælspligt)
For boliger, som den ansatte ikke har pligt til at bebo, men alene pligt til at fraflytte ved ansæt‑
telsens ophør (lejeboliger), ansættes den skattemæssige værdi som markedslejen nedsat med 10 
pct. Er der ikke fraflytningspligt ansættes den skattemæssige værdi til markedslejen uden nedslag.

El, varme m.v.
Nedslagene på 30 pct. og 10‑pct.s‑ og 15‑pct.s‑reglen knytter sig alene til den skattemæssige 
værdi af boligen. Værdi af arbejdsgiverbetalt el, varme og lignende skal fortsat beskattes ud fra 
markedsværdien.

Eksempel 1
En ansat har rådighed over en tjenestebolig hele indkomståret. Boligens markedsleje udgør 2.000 kr. 
om måneden. Den ansattes faste pengeløn udgør 10.000 kr. om måneden. Boligens skattemæssige 
værdi beregnes som følger:

Markedsleje for hele året 24.000 kr.
Nedslag 30 pct. ÷ 7.200 kr.
70 pct. af markedslejen 16.800 kr.
Fast pengeløn for hele året 120.000 kr.
15 pct. af det største beløb af 120.000 kr. (18.000 kr.) og 160.000 kr. (24.000 kr.) 24.000 kr.

Den skattemæssige værdi af boligen sættes til det laveste beløb af 70 pct. af markedsværdien 
(16.800 kr.) og 15 pct. af den faste pengeløn, dog mindst 15 pct. af 160.000 kr. (24.000 kr.). Dvs. 
at den skattemæssige værdi af boligen sættes til 16.800 kr. Den skattepligtige skal beskattes, i det 
omfang dette beløb overstiger den faktisk betalte husleje. I dette eksempel udgør markedsværdien 
efter nedslag et lavere beløb end loftet (maksimumsbeløbet). Loftet får således ingen betydning.

Er boligen kun til rådighed en del af året, nedsættes de 160.000 kr. svarende til det antal hele 
måneder, hvor boligen ikke har været til rådighed.
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Eksempel 2
En ansat har rådighed over en tjenestebolig fra og med den 1/10 i indkomståret og resten af 
indkomståret. Boligens markedsleje udgør 5.000 kr. om måneden. Den ansattes faste pengeløn 
udgør 20.000 kr. om måneden. Boligens skattemæssige værdi beregnes således:

Markedsleje, årlig 60.000 kr.
Markedsleje, januar‑september ÷ 45.000 kr.
Markedsleje i rådighedsperioden 15.000 kr.
Nedslag 30 pct. af 15.000 kr. ÷ 4.500 kr.
70 pct. af markedslejen 10.500 kr.
Fast pengeløn i 3 måneder 60.000 kr.
160.000 kr. omregnet til 3 måneder (160.000 kr. /12 × 3) 40.000 kr.
15 pct. af det største af beløbene 40.000 kr. og 60.000 kr. 9.000 kr.

Den skattemæssige værdi af boligen sættes til det laveste beløb af 70 pct. af markedsværdien 
(10.500 kr.) og 15 pct. af den faste pengeløn (9.000 kr.), dog mindst 15 pct. af 40.000 kr., dvs. 
at den skattemæssige værdi af boligen sættes til 9.000 kr. Den skattepligtige skal beskattes, i det 
omfang dette beløb overstiger den faktisk betalte husleje.

I dette eksempel udgør markedsværdien efter nedslag et højere beløb end loftet (maksimumsbe‑
løbet). Loftet medfører således en lavere skattemæssig værdi af boligen.

Kilde: CIR nr. 72 af 17/4 1996/egen tilvirkning
DJV C.A.5.13
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1.2.7. Helårsbolig/tjenestebolig

Eksempel 1
En præst har rådighed over en præstebolig hele indkomståret. Boligen er omfattet af Finansmini‑
steriets vurderingsleje, og huslejen udgør efter disse regler 4.000 kr. om måneden. Præstens faste 
pengeløn udgør 20.000 kr. om måneden. Der er bopæls‑ og fraflytningspligt.

Vurderet til markedsleje 4.000 kr.
Nedslag for bopæls‑ og fraflytningspligt (30 pct.) ÷ 1.200 kr.
Betalt husleje (pr. måned) 2.800 kr.

Beregning af den skattemæssige værdi ud fra Ligningsrådets anvisninger giver følgende 
 resultat:

Ligningsrådets anvisning (sats) 3.500 kr.
Nedslag (30 pct.) ÷ 1.050 kr.
Skattepligtig værdi (efter pct.‑nedslag) 2.450 kr.

Ved den skattemæssige behandling skal der tages højde for maksimumsreglen, der beregnes som 
mindst 15 pct. af 160.000 kr., hvilket svarer til 24.000 kr. årligt eller 2.000 kr. månedligt. Da den 
skattepligtige månedlige værdi efter 30 pct.s nedslag overstiger 2.000 kr. månedligt, bliver mak‑
simumsreglen aktuel i dette eksempel.

I det konkrete tilfælde vil beregningen efter maksimumsreglen se således ud:

Skattepligtig værdi:
15 pct. af 20.000 kr. 3.000 kr.

I dette eksempel vil der ikke være noget at beskatte, idet den betalte husleje overstiger den skat‑
tepligtige værdi efter maksimumsreglen.

Eksempel 2
En vicevært har rådighed over en tjenestebolig hele indkomståret. Der er ikke foretaget individuel 
markedslejevurdering af boligen. Viceværtens faste pengeløn udgør 12.000 kr. om måneden. Der 
er bopælspligt og fraflytningspligt:

Betalt husleje 2.100 kr.

Beregningen af den skattemæssige værdi ud fra Ligningsrådets anvisninger giver følgende resultat:

Ligningsrådets anvisning (sats) 3.500 kr.
Nedslag (30 pct.) ÷ 1.050 kr.
Skattepligtig værdi (efter pct. nedslag) 2.450 kr.

Ved den skattemæssige behandling skal der tages højde for maksimumsreglen, der beregnes 
som mindst 15 pct. af 160.000 kr., hvilket svarer til 24.000 kr. årligt eller 2.000 kr. månedligt. Da 
den skattepligtige månedlige værdi efter 30 pct.s nedslag overstiger 2.000 kr. månedligt, bliver 
maksimumsreglen også aktuel i dette eksempel. I det konkrete tilfælde vil beregningen efter 
maksimumsreglen se således ud:
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Skattepligtig værdi
15 pct. af 13.333 kr. 2.000 kr.
(160.000:12, dvs. minimumsgrænsen pr. måned)

I dette tilfælde vil der ikke være noget at beskatte, idet den betalte husleje overstiger den 
skattepligtige værdi, som beregnet efter maksimumsreglen er 2.000 kr.

1.2.8. Lejebolig

For ansatte med lejebolig (kun fraflytningspligt) nedsættes den skattepligtige værdi (Konkret 
markedsværdi) med 10 pct., jf. LL § 16, stk. 8.

Eksempel 1
Beskatning, idet den betalte husleje er lavere end den skattepligtige værdi.

Betalt husleje 2.100 kr.
Ligningsrådets anvisning (sats) 3.000 kr.
Nedslag (10 pct.) 300 kr.
Skattepligtig værdi efter 10‑pct.‑nedslag 2.700 kr.
Skattepligtigt beløb:
Skattepligtig værdi reduceret med betalt husleje (2.700 ÷ 2.100 kr.) 600 kr.

Landarbejderbolig uden individuel markedslejevurdering, men med anvendelse af Ligningsrådets 
skematiske markedsleje. Der er fraflytningspligt.

1.2.9. Bruttotrækordninger

I forbindelse med modtagelsen af personalegoder anvendes ofte bruttotrækordninger. En brut‑
totrækordning er en aftale mellem lønmodtager og arbejdsgiver, hvor lønmodtageren accepterer 
en kontantlønnedgang mod, at lønmodtageren får stillet et gode til rådighed fra sin arbejdsgiver.

Efter praksis skal en aftale om kontantlønnedgang opfylde følgende krav, for at skattemyndighe‑
derne skattemæssigt anerkender ordningen:
• Aftalen skal være fremadrettet
• Kontantlønnedgangen skal fordeles over hele lønperioden (mindst 12 måneder).

Kilde: DJV C.A.5.13/egen tilvirkning
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• Lønnedgangen skal på forhånd være fastsat til et bestemt beløb, som ikke er direkte afhængigt 
af medarbejderens løbende forbrug af godet

• Arbejdsgiver skal som udgangspunkt være ejer af godet eller være kontraktspart og ansvarlig 
i forhold til leverandøren

• Medarbejderen skal have mulighed for at udtræde af ordningen, eventuelt med rimeligt varsel
• Aftalen skal være frivillig indgået mellem arbejdsgiveren og medarbejderen.

Der er tilladt at opretholde det hidtidige niveau for pensionsbidrag, feriepenge m.v.

En bruttotrækordning er som udgangspunkt attraktiv for lønmodtageren, når godet er skattefrit 
eller lavere beskattet end skatten af den løn, som lønmodtageren mister ved lønnedgangen.

Nogle bruttotrækordninger vil fra den 1. januar 2012 være uhensigtsmæssige. Der henvises til 
afsnit 1.2.2.

Kilde: Egen tilvirkning
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1.3. Fratrædelsesgodtgørelse, LL § 7 U

1.3.1. A‑indkomst og AM‑bidrag

Eksempel 1 Fratrædelsesgodtgørelse udbetales fuldt ud til lønmodtageren:

Fratrædelsesgodtgørelse 100.000 kr. 
100.000 kr.

Skattefrit beløb ÷ 8.000 kr.
A‑skattepligtigt og AM‑bidragspligtigt beløb 92.000 kr.

AM‑bidraget og A‑skatten skal indeholdes ved udbetalingen, dog senest 6 måneder efter, at der 
er erhvervet endelig ret til beløbet.

Eksempel 2 Skattepligtig del af fratrædelsesgodtgørelse indbetales fuldt ud på 
pensionsordning:

Fratrædelsesgodtgørelse 100.000 kr.
Skattefrit beløb ÷ 8.000 kr. 

92.000 kr.
Indbetalt på pensionsordning ÷ 92.000 kr.
A‑indkomst 0 kr.

Pensionsinstituttet indeholder AM‑bidrag af pensionsbetalingen (8 pct. af 92.000 kr. = 7.360 kr.).
Herefter kan arbejdsgiveren udbetale følgende beløb til lønmodtageren:
Skattefri indkomst (100.000 kr. ÷ 92.000 kr.) til udbetaling 8.000 kr.
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Eksempel 3 Skattepligtig del af fratrædelsesgodtgørelsen indbetales delvist på 
pensionsordning:

Fratrædelsesgodtgørelse 100.000 kr.
Skattefrit beløb 8.000 kr.

92.000 kr.

Indbetalt på pensionsordning ÷ 55.000 kr.
37.000 kr.

AM‑bidrag, der skal indeholdes af arbejdsgiveren (8 pct. af 37.000 kr.) ÷ 2.960 kr.
A‑ skattepligtigt beløb 34.034 kr.

Der skal indeholdes A‑skat af dette beløb, inden denne del af fratrædelsesgodtgørelsen kan ud‑
betales til lønmodtageren.

Arbejdsgiveren skal imidlertid ikke indeholde AM‑bidrag af de beløb, der er skattefri efter LL 
§ 7 U:

Skattefri indkomst (100.000 kr. ÷ 92.000 kr.) til udbetaling 8.000 kr.

Arbejdsgiveren skal indeholde i alt 2.960 kr. i AM‑bidrag, mens pensionsinstituttet indeholder 
4.400 kr. (8 pct. af 55.000 kr.) i AM‑bidrag. Som ovenfor gælder, at der skal indeholdes AM‑bidrag 
og A‑skat ved udbetaling, dog senest 6 måneder efter, at der er erhvervet endelig ret til beløbet.

Eksempel 4 Fratrædelsesgodtgørelsen udbetales i form af tingsgave/naturalier:

For så vidt angår fratrædelsesgodtgørelse, der ydes som tingsgave/naturalier, gælder, at der skal 
indeholdes A‑skat af den del af gavens værdi, der overstiger 8.000 kr. Der skal derimod ikke 
indeholdes AM‑bidrag af tingsgaver/naturalieydelsen.

Kilde: DJV C.A.12
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1.4. Rejsegodtgørelse

Skattefri rejsegodtgørelse:
Ved skattefri rejsegodtgørelse forstås beløb, der udbetales til dækning af den ansattes merudgifter 
til ophold og fortæring under rejse, der foretages som led i arbejdet. Det er en forudsætning for 
at anvende standardsatsen, at rejse med overnatning har varet mindst 24 timer.

I stedet for de faktiske, dokumenterede beløb kan der i 2020 udbetales skattefri godtgørelse pr. 
døgn til dækning af udgifter til logi, kost og småfornødenheder ved rejse med overnatning med 
følgende satser:

Kost og småfornødenheder:
Ved rejse med overnatning i Danmark og i udlandet: 521 kr. pr. døgn

Logi:
Ved rejse med overnatning i Danmark eller i udlandet, medmindre den ansatte i sit hverv med‑
virker til transport af varer eller personer, gør tjeneste om bord på skibe (herunder fiskefartøjer), 
arbejder på luftfartøjer, i fartøjer og installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning 
og udnyttelse af naturforekomster: 223 kr. pr. døgn.

Særregler:
Turistchauffører:
Ved rejse i Danmark 75 kr. pr. døgn
Ved rejse i udlandet 150 kr. pr. døgn

Fri kost:
Hvis der ydes fri kost på en rejse, nedsættes det beløb, der kan udbetales i skattefri godtgørelse, 
med værdien af måltidet/måltiderne, henholdsvis 15, 30 og 30 pct. for morgenmad, frokost og 
aftensmad. Der kan der dog altid udbetales et skattefrit beløb til dækning af udgifter til småfor‑
nødenheder på indtil 25 pct. af godtgørelsen beregnet for den samlede rejse. Det gælder både 
ved rejser i Danmark og i udlandet.

Tidsbegrænsning:
Reglerne om rejsegodtgørelse finder kun anvendelse, når rejsen varer mindst 24 timer.
Der kan ske udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse i op til 12 måneder for rejser såvel i Danmark 
som i udlandet.

Rejser efter regning:
Der kan udbetales en godtgørelse på 25 pct. til dækning af udgifter til småfornødenheder, når 
ansatte rejser efter regning ved rejser i såvel Danmark som udlandet. Godtgørelsen kan ikke 
udbetales skattefrit, hvis den modregnes i en forud aftalt bruttoløn.
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Logi:
For alle persongrupper gælder, at logiudgifter altid kan dækkes skattefrit med de faktiske, doku‑
menterede beløb. For rejser med overnatning i Danmark eller i udlandet kan der udbetales en 
skattefri godtgørelse pr. døgn til dækning af udgifter til logi på: 223 kr.

Udlandsfradrag:
Det såkaldte udlandssatsfradrag og udlandsstandardfradrag – jf. TSSCIR 1999‑7, pkt. 6.2.1. og 
6.2.2. – er ophævet med virkning fra den 1/1 2000. Det særlige fradrag for eksportmedarbejdere 
gælder stadig, jf. LL § 9 E. For 2020 er satserne fastsat uændret til 55/140 kr./dag for arbejde i 
udlandet udført henholdsvis i Vesteuropa og uden for Vesteuropa.

AM-bidrag og A-skat:
Rejsegodtgørelse, der opfylder ovennævnte betingelser, kan udbetales, uden at der skal trækkes 
AM‑bidrag og A‑skat.

Hvis rejsegodtgørelsen overstiger de fastsatte satser, anses hele godtgørelsen som en løn, der skal 
trækkes AM‑bidrag og A‑skat af. Udbetalingen skal ske på grundlag af det faktiske antal rejsedage 
og ‑timer, hvor der tages hensyn til, om der er tale om rejse med eller uden overnatning.

Skattefri rejsegodtgørelse må ikke modregnes i en forud aftalt bruttoløn. Sker dette, skal der 
trækkes AM‑bidrag og A‑skat af godtgørelsen. Der er imidlertid ikke noget til hinder for, at der 
generelt aftales en lønnedgang kombineret med en udbetaling af skattefri godtgørelse.

Udlæg efter regning:
Hvis en arbejdsgiver dækker den ansattes erhvervsmæssige udgifter til rejse, mod at den ansatte 
fremlægger originale eksterne bilag, der indgår i virksomhedens regnskab, eller hvis arbejdsgiveren 
afholder udgifterne direkte, skal den ansatte ikke betale bidrag eller skat af beløbet. Udgifterne er 
da afholdt som udlæg efter regning.

Såfremt arbejdsgiveren afholder lønmodtagerens udgifter efter regning, kan arbejdsgiveren til 
dækning af udgifter til småfornødenheder udbetale et skattefrit beløb på indtil 25 pct. af satsen 
for kost og småfornødenheder, beregnet for den samlede rejse.

Fradrag for rejseudgifter:
Lønmodtagere, der ikke modtager rejsegodtgørelse, kan foretage fradrag for deres rejseudgifter 
enten med standardsatserne eller med de dokumenterede udgifter dog maksimalt 28.600 kr.

Kilde: Egen tilvirkning
DJV C.A.7.2
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