
Skattevejledning ifm. kontormøbler på bruttolønsordning  

Kontormøblerne i bruttolønsordningen stilles til rådighed af hensyn til medarbejdernes arbejde 
hjemmefra. Når kontorinventar (skrivebord, stol, lamper m.m.) som her finansieres ved 
medarbejderens lønreduktion, kan det tages som indikation for, at medarbejderen har en privat 
interesse i ordningen. Medarbejderen må derfor forvente at blive skattepligtig af værdien af en evt. 
privat anvendelse af inventaret, medmindre den kan rummes inden for en årlige bagatelgrænse for 
arbejdsrelaterede goder, som i 2021 er på kr. 6.500. Der sker ikke beskatning, såfremt værdien af 
den private anvendelse sammen med øvrige arbejdsrelaterede goder ikke overstiger denne 
bagatelgrænse. 

Værdien af din evt. private anvendelse vil udgøre en andel af den årlige ”lejeværdi” af møblerne. 
Denne værdi er væsentlig mindre end din lønreduktion. I stedet skal du se på købsprisen for 
møblerne ved ordningens start. Den kan f.eks. være kr. 10.000 i alt. Hvis det så forsigtigt antages, at 
møblerne holder i fem år, kan den årlige lejeværdi formentlig sættes til kr. 2.000 (= kr. 10.000 
divideret med 5). Hvis det ydermere antages, at din private anvendelse af møblerne udgør 1/3 af din 
samlede anvendelse i løbet af året, kan din private anvendelsesværdi herefter sættes til kr. 667 (= en 
tredjedel af kr. 2.000). Det er dette beløb, som skal kunne rummes inden for bagatelgrænsen på kr. 
6.500 sammen med dine øvrige arbejdsrelaterede goder, hvis du skal undgå skattepligt af dem. 

Hvis du i realiteten ikke anvender møblerne privat i løbet af året, anslås din private 
anvendelsesværdi til kr. 0. I så fald ”forbruger” kontorinventaret ikke af din bagatelgrænse på kr. 
6.500 i det pågældende år. 

Såfremt den samlede værdi af dine arbejdsrelaterede goder overstiger grænsen, skal den fulde 
værdi beskattes og ikke kun den del, der overstiger bagatelgrænsen. 

Når du skal vurdere, om bagatelgrænsen kan holdes, skal du medregne flg. andre goder til deres 
handelsværdi: 

Avis: Fri avis med eller uden lønnedgang. Er avisen betalt af firmaet, kan HSEQ Management/Simon 
Friberg kontaktes for værdiansættelse. Er avisen finansieret vedlønnedgang, fremgår værdien af din 
lønseddel. 

Vaccination: Vaccination af medarbejdere, der vanskeligt kan undværes på arbejdspladsen. 

Mad: Gratis mad og drikke i særlige tilfælde. F.eks. i forbindelse med ikke planlagt overarbejde. 

Afholdelse af ferie: Hvis der afholdes ferie under eller i forlængelse en tjenesterejse, når dette 
medfører en besparelse for medarbejderen. 

Kørsel i specialindrettede køretøjer: Kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettet køretøj i 
tilknytning til erhvervsmæssig kørsel. 

Beklædning: Hvor Rambøll har ønsket og betalt beklædning med Rambølls logo. 

Togkort: Væsentligt privat brug af togkort, ud over kørsel mellem hjem og arbejde, der enten er ydet 
af Rambøll, eller som medarbejderen har erhvervet via lønnedgang. 

Det er dig selv, som skal iagttage overholdelse af bagatelgrænsen. Overstiges grænsen, skal du selv 
angive den samlede værdi som ekstra lønindkomst på din selvangivelse for året.  

For yderligere information henvises til Skattestyrelsens hjemmeside Skat.dk. 


