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Spørgsmål 

Vil ministeren redegøre for mulighederne for indretning af hjemmearbejdspladser vha. 

bruttolønsordningen? 

 

Svar 

Jeg forstår spørgsmålet således, at der spørges til mulighederne for indretning af hjemme-

arbejdspladser gennem »lønomlægning«. Dvs. ordninger, hvor løn i goder finansieres ved 

en nedgang i medarbejderens almindelige kontantløn eller ændring af andre dele af løn-

nen, såsom bonus eller pension. 

 

Da spørgsmålet vedrører praksis i forbindelse med indretning af hjemmearbejdspladser, 

har jeg indhentet en udtalelse fra Skattestyrelsen, som jeg kan henholde mig til: 

 

»Udstyr til en hjemmearbejdsplads, der er fuldt finansieret af arbejdsgiver, er som ud-

gangspunkt skattefri for medarbejderen, da det anses som arbejdsredskaber. Når en hjem-

mearbejdsplads er helt eller delvist finansieret ved lønomlægning, indikerer det umiddel-

bart, at medarbejderen har en privat interesse i udstyret. Den skattemæssige betydning af 

en lønomlægning varierer i forhold til hvilket udstyr, der er tale om.  

 

For computer er der en lovfæstet værnsregel, der medfører, at computer med eventuelt til-

behør, der er finansieret ved lønomlægning, altid bliver beskattet. Beskatningsgrundlaget 

er 50 pct. af udstyrets nypris i de år udstyret er til rådighed. 

 

For (arbejds)telefon finansieret ved lønomlægning, er der en formodningsregel, der medfø-

rer, at medarbejderen bliver beskattet af den private rådighed over telefonen. Værdien er 

skematisk fastsat til 2.900 kr. pr. år i 2020. 

 

Datakommunikationsforbindelse (internetforbindelse) finansieret ved lønomlægning er skatte-

fri for medarbejderen, såfremt der er forbindelse til arbejdsgivers netværk.     

 

Hvis kontorinventar (kontorstol, skrivebord, reoler mv.) er finansieret ved en lønomlæg-

ning, indikerer det umiddelbart, at medarbejderen har en væsentlig privat interesse heri. 

Det afhænger derfor af en konkret vurdering, om kontorinventaret kan anses som skatte-

frie arbejdsredskaber, selvom det er finansieret ved lønomlægning.  

 

Hvis kontorinventar finansieret ved lønomlægning ikke kan anses som egentlige skattefrie 

arbejdsredskaber, men dog i overvejende grad må anses at være ydet af hensyn til den an-

sattes arbejde, er det omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder på 

6.300 kr. pr. år (2020). Det betyder, at der ikke sker beskatning, hvis værdien heraf sam-

men med andre arbejdsrelaterede personalegoder ikke overstiger en beløbsgrænse på 

6.300 kr. pr. år (2020).« 
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