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Side 2 af 2 

Spørgsmål 

Der ønskes en opstilling, der viser, hvor meget en lønmodtager betaler i skat af en ar-

bejdsgiverbetalt telefon – som også kan bruges privat – sammenlignet med, hvor meget 

det koster at have egen mobiltelefon med internetadgang (med typiske abonnementer). 

 

Svar 

Efter gældende regler beskattes en lønmodtager, der får stillet fri telefon og internet til rå-

dighed af sin arbejdsgiver, af 2.800 kr. Hvis begge ægtefæller er omfattet af beskatningen, 

nedsættes den skattepligtige værdi med ægtefællerabat på 25 pct. Der gælder tilsvarende 

regler for selvstændigt erhvervsdrivende. 

 

Spørgsmålets formulering synes at bygge på en præmis om, at beskatningen af fri telefon 

bør svare til omkostningerne ved fri telefon. Det er ikke tilfældet. Udgangspunktet er, at 

løn skal beskattes, uanset om den udbetales kontant eller i naturalier. Det er derfor som 

udgangspunkt også den skattepligtige værdi, ikke skatteværdien, af den fri telefon, der er 

relevant at sammenligne med omkostningerne. 

 

Skatteværdien af fri telefon efter gældende regler afhænger af den beskæftigedes ind-

komst. For en person med en arbejdsindkomst under ca. 351.200 kr. (2018-niveau) udgør 

den ca. 1.105 kr. (gennemsnitskommune ekskl. kirkeskat), for indkomster herover, men 

under topskattegrænsen, udgør den ca. 1.180 kr., og for en topskatteyder udgør den ca. 

1.565 kr., jf. tabel 1. 

 

Tabel 1. Skat af værdien af fri telefon (2025-regler i 2018-niveau) 
 

 
 Arbejdsindkomst Kr.  

Under 351.200 kr. (mindre end maksimalt beskæftigelsesfradrag) 1.105 

Mellem 351.200 kr. og 555.300 kr. (ikke topskatteyder, men maks. beskæftigelsesfradrag)  1.180 

Over 555.300 kr. (topskatteyder) 1.565 
 

 

 
 
Anm.: Gennemsnitskommune ekskl. kirkeskat. Der er set bort fra eventuel ægtefællerabat. 

Kilde: Egne beregninger. 

 

For så vidt angår omkostningerne til mobiltelefon, har Skatteministeriet ikke statistik om 

hvilke mobilabonnementer, der er de mest solgte. Private mobilabonnementer kan fås fra 

ca. 100 kr. pr. måned til ca. 400 kr. pr. måned, varierende med bl.a. taletid og dataforbrug.  

 

Dertil kommer omkostningerne til selve mobiltelefonen, der afhænger af anskaffelsespris 

og levetid. Anskaffelsesprisen varierer fra under 1.000 kr. til godt 10.000 kr., mens leveti-

den ligeledes varierer fra anvendelse af samme telefon i en årrække til hyppig udskiftning 

af nyeste model. Dermed kan de årlige omkostninger til selve mobiltelefonen udgøre fra få 

hundrede kroner til flere tusinde kroner. 

 

Betragtes fx et abonnement til 150 kr. pr. måned og en mobiltelefon til ca. 5.000 kr., der 

udskiftes hvert tredje år, svarer det til årlige omkostninger på ca. 3.500 kr. ekskl. eventu-

elle udgifter til reparation. 


