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R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Vi er et uafhængigt medlem af

det globale rådgivnings- og revisionsnetværk

Beierholm Faglige Dage 2021

Velkommen



Beierholm Faglige Dage 2021

For bogholdere og økonomimedarbejdere

9:15 Velkomst 
9:20 Moms/afgifter – seneste nyt

▪ Moms og corona

▪ Moms og hjemmekontorer

▪ Salg til privatpersoner i andre EU-lande

▪ Brexit/Norge

▪ Udtagningsmoms

▪ Brugtmoms

▪ Energiafgifter

10:35 PAUSE

10:45 Skat – seneste nyt

▪ Aktuelt nyt

▪ Udgiftstyper

▪ Personalegoder, Bruttolønsordninger, Udvalgte personalegoder

▪ Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft

▪ Skattefrie godtgørelser

12.00 Wrap-up – tak for i dag og grab’n go sandwich 
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Aktuelt NYT
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▪ Midlertidig regel i 2021

– Skattefrit gavekort til medarbejder på maks. DKK 1.200

– Ingen indberetningspligt for arbejdsgiver, hvis gavekortet er maks. DKK 1.200

– Samlet grænse på DKK 1.200 uanset antal arbejdsgivere

▪ Medarbejder har selv pligt til at selvangive ved skattepligt

▪ Gavekortet skal kunne bruges til hotelydelser, restaurationsydelser og 
forlystelsesydelser i Danmark eller et andet EU/EØS-land. 
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▪ HUSK at rette beskatningsgrundlaget tilbage til det oprindelige pr. 1. 
januar 2021 – rabatordning fra 2020 videreføres ikke

▪ Grøn firmabil

– Medarbejdere, der får stillet en el-, pluginhybrid- eller brændselscelledrevet bil til 
rådighed i perioden 1. april 2020 til og med 31. december 2020

– Skatterabat på op til DKK 30.000 før skat, svarende til ca. DKK 16.800 efter skat

– Ordningen ophørte den 1. januar 2021
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Aktuelt NYT



▪ Beskatning af leasingbiler – HUSK løbende opfølgning på beskatnings-
grundlag

– Gælder kun nye leasingbiler, der stilles til rådighed fra og med den 1. februar 
2020

– Grundlaget for beskatningen skal ændres efter 4 måneder, når der sker en 
genberegning af den afgiftspligtige værdi

▪ Det forudsættes, at den genberegnede værdi er udtryk for bilens markedsværdi med 
2 uafhængige parter

▪ Der skal ikke ske korrektion for de første 4 måneder, efter der er foretaget 
genberegning

▪ Hvis den genberegnede værdi er højere, skal beskatningsgrundlaget korrigeres, men 
hvis den er lavere, skal der ikke ske en korrektion af beskatningsgrundlaget

▪ Reglen fortsætter uændret. I virksomheder med en stor bilpark vil der 
således hver eneste måned kunne være biler, hvor beskatningsgrundlaget 
skal ændres.
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Aktuelt NYT



▪ Justering af beskatningsgrundlaget for fri bil fra 1. juli 2021  

– Miljøtillægget skal vægtes højere i beskatningsgrundlaget, og anskaffelses-
summen skal vægtes mindre

– Beskatningsgrundlaget beregnes frem til den 30. juni 2021 som 25% af bilens 
værdi op til DKK 300.000 og 20% af den del af bilens værdi, der overstiger DKK 
300.000

– Miljøtillægget medregnes med 150% af den årlige ejerafgift/vægtafgift.

▪ Miljøtillægget forhøjes til 250% i 2021, 350% i 2022, 450% i 2023, 600% i 
2024 

– Det medfører fra 2025, at miljøtillægget medregnes til beskatningsgrundlaget 
med 700%. 

▪ Satsen på 25% af bilens værdi op til DKK 300.000 reduceres med 0,5% 
årligt fra 2021, og satsen på 20% af bilens værdi over DKK 300.000 øges 
med 0,5% årligt fra 2021

– Det medfører, at der fra og med 2025 kun skal anvendes en sats på 22,5%.

▪ DER SKAL SKE regulering af beskatningsgrundlaget årligt fra 2022-2025
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▪ Skattefritagelse af værdien af arbejdsgiverbetalte ladestandere opsat på 
medarbejderens bopæl i forbindelse med fri bil 

▪ Herover skal der ikke længere ske beskatning af medarbejderen, hvis 
ladestanderen overgår til privat brug, hvis medarbejderen har været 
beskattet af fri elbil eller pluginhybridbil i en sammenhængende periode på 
mindst 6 måneder inden overdragelsen

▪ Det er aftalt, at ændringerne skal have virkning fra og med 1. juli 2021 for 
alle medarbejdere, der beskattes af fri bil.
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Udgiftstyper
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▪ Personaleudgifter

– Er afholdt direkte til fordel for medarbejderne i en virksomhed, dvs. internt formål

– 100% fradrag for udgiften

▪ Reklameudgifter

– Er afholdt over for en bredere ubestemt kreds af nuværende og potentielle kunder 
med henblik på at opnå salg i indeværende og/eller kommende år

– 100% fradrag for udgiften

▪ Repræsentationsudgifter

– Er afholdt med henblik på at afslutte en forretning eller for at tilknytte eller bevare 
kontakten til konkrete forretningsforbindelser

– Dvs. udgifter, der afholdes over for personer, der ikke er tilknyttet virksomheden 
som medarbejdere, eller ikke er en bredere ukendt, kreds af personer (reklame)

– 25% fradrag for udgiften 

November 2021 Beierholm Faglige Dage10

Udgiftstyper



▪ Fradraget forudsætter, at regningen/fakturaen er forsynet med følgende 
oplysninger:

– Datering

– Udstederen (når dette er sædvanligt)

– Modtageren

– Hvilken ydelse, der er købt

– Kvitteringspåtegning (når dette er sædvanligt)

– Ved restaurantbesøg skal der være påført navne på deltagerne samt årsagen til 
sammenkomsten
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Personalegoder
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Personalegoder

4 regelsæt, når der tales om personalegoder

▪ DKK 1.200-bagatelgrænsen 

▪ DKK 6.500-bagatelgrænsen

▪ Skattefrie personalegoder

▪ Skattepligtige personalegoder, jf. ligningslovens § 16 
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Personalegoder

Skattefri bagatelgrænse på DKK 1.200 årligt

▪ Arbejdsgiver: 

- Kun indberetningspligt for enkeltstående goder, værdi over DKK 1.200

▪ Lønmodtager: 

- Skattefrihed, hvis summen af årets goder ikke overstiger DKK 1.200

- Skattepligt (selvangivelsespligt) af den samlede værdi, hvis summen af årets goder 
overstiger DKK 1.200 
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Personalegoder

Følgende goder medregnes til DKK 1.200 bagatelgrænsen (ikke 
udtømmende):

▪ Påskønnelsesgaver (vin, blomster, chokolade)

▪ Individuelle deltagelsesgebyrer til motionsløb og lign.

▪ Årskort til Tivoli, Zoo, svømmehal, fitness og lign.

▪ Fribilletter (ej sponsorbilletter)

▪ Julegaver (skattefri, hvis værdi maksimalt udgør DKK 900)

▪ Lejlighedsgaver, der ikke knytter sig til privatsfæren
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Personalegoder

▪ Bagatelgrænsen DKK 6.500 

– Bagatelgrænsen omfatter goder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet 
af hensyn til medarbejderens arbejde eks.:

▪Mad og drikke ved overarbejde

▪ Firmatøj med tydeligt logo eller firmanavn

▪ Kreditkortordninger m.fl.

▪ Fri avis til brug for arbejdet

▪ Medarbejderne har selv pligt til at selvangive goder omfattet af bagatelgrænsen, 
hvis værdien af de samlede goder overstiger beløbsgrænsen på DKK 6.500
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Personalegoder

▪ Skattefrie personalegoder

– Almindelig personalepleje (eksempler)

▪ Passende personalearrangementer (julefrokost, DHL-stafet mm.)

▪ Tilskud til kaffe, the og frugt

▪ Kantineordninger, hvis betingelserne herfor er opfyldt 

▪ Tilskud til personale- og kunstforeninger

– Sponsorbilletter, modtaget af arbejdsgiver, som har indgået sponsorkontrakt

▪ Mad og drikke i forbindelse med sponsorarrangementet er ligeledes skattefrit

– Lejlighedsgaver af en passende værdi

▪ Private mærkedage såsom bryllup, rund fødselsdag, fødsel/dåb og lign.

– Uddannelse
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Personalegoder

▪ Skattepligtige personalegoder, som er A-indkomst

– Arbejdsgiver skal indberette og har pligt til at indeholde skat og 
arbejdsmarkedsbidrag af følgende goder:

▪ Firmabil, felt 19

▪ Værdi af fri telefon, felt 20 

▪ Fri kost/logi, felt 21

▪ Kontante tilskud/gavekort, dækning af private udgifter (eks. bøder), felt 13 
(almindelig lønindkomst)

▪ Sundhedsordninger, felt 26
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Personalegoder

▪ Skattepligtige personalegoder, som er B-indkomst

– Skattepligtige fordele, som arbejdsgiver har ydet til medarbejdere, uden der er 
betalt fuldt vederlag for godet, og som der ikke er gjort til A-indkomst 

– Arbejdsgiver har pligt til at indberette og oplyse værdien af disse goder, 
eksempelvis:

▪ Helårsbolig inkl. forbrugsudgifter, rubrik 50

▪ Sommer- og fritidsbolig, rubrik 51

▪ Lystbåd, rubrik 52

▪ Medie- og radiolicens, rubrik 53

– Øvrige skattepligtige goder indberettes med værdi i rubrik 55
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Personalegoder

▪ Værdiansættelse af personalegoder

– Udgangspunktet er markedsværdi, dvs. den værdi som medarbejderen alternativt 
kunne have købt godet til i almindelig handel

▪ Dog kan rabat til arbejdsgiveren komme medarbejderen til gode

– Markedsværdi fraviges kun, hvis der er fastsat en skematisk værdi for godet –
eksempelvis for

▪ Fri bil

▪ Fri sommerbolig

▪ Kost og logi

▪ Fri telefon 

– Det skattepligtige beløb nedsættes med en egenbetaling med beskattede midler 
fra medarbejder til arbejdsgiver 

▪ Gælder ikke for fri telefon
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Bruttolønsordninger
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Personalegoder - bruttolønsordning

▪ Nedgang i bruttoløn mod at få et gode stillet til rådighed

▪ Betingelser:

– Aftalen skal være inden for rammerne af de gældende regler, eks. overenskomster 
der regulerer ansættelsen

– Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn

– Lønnedgangen skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden (typisk 12 
måneder)

– Det skal være arbejdsgiveren, der stiller godet til rådighed 

– Nedgangen skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med 
forbruget af godet

▪ HUSK den skattemæssige konsekvens af godet
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Personalegoder - bruttolønsordning

▪ Hvornår kan det være attraktivt?

– Kun skattemæssigt attraktivt for goder, som beskattes efter de skematiske satser 
og goder, som er skattefrie

– Eksempelvis:

▪ Telefon (beskatning DKK 3.000)

▪ Datakommunikationsforbindelse (skattefri, hvis opkobling til arbejdsgivers netværk 
ellers DKK 3.000)

▪ Firmabil 

▪ Arbejdsgiverbetalt befordring mellem hjem og arbejde (skattefri)

▪ Parkeringslicens ved arbejdspladsen (skattefri)

▪ Uddannelse (skattefri)
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Udvalgte personalegoder
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▪ Hjemmekontor – inventar

– Udgangspunktet er, at arbejdsgiverens betaling af møbler til medarbejderens 
private bopæl er skattepligtig

▪ Arbejdsgiveren kan dog stille inventar til indretning af hjemmekontor til 
rådighed for medarbejderen uden skattemæssige konsekvenser, hvis

– Hjemmearbejdspladsen indrettes med samme møbler, som findes på 
arbejdspladsen

– Arbejdsgiveren afholder udgiften hertil, idet der er tale om nødvendige 
arbejdsredskaber

– Det er stillet til rådighed af arbejdsmæssige årsager.

▪ Hvis medarbejder har indflydelse på møblerne, f.eks. en særlig stol eller et 
bord, som passer bedre i indretningen hos medarbejder, er der væsentlig 
risiko for, at Skattestyrelsen ikke anerkender, at disse møbler kan stilles til 
rådighed uden skattemæssige konsekvenser.
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▪ Hjemmekontor – PC-udstyr

– Arbejdsgiveren kan stille PC-udstyr til rådighed til hjemmekontoret uden 
skattemæssige konsekvenser, da dette sidestilles med nødvendige 
arbejdsredskaber, samt at det er stillet til rådighed af arbejdsmæssige årsager

– Vær opmærksom på, at hvis der stilles endnu en PC til rådighed, dvs. PC nr. 2, er 
der skærpede krav for den arbejdsmæssige vurdering af behovet herfor

– Ekstraudstyr i form af skærm, tastatur, docking-station mm. kan stilles til 
rådighed uden den skærpede vurdering, idet der blot skal være et arbejds-
mæssigt behov herfor.

▪ Hvis PC-udstyret finansieres med en bruttolønsordning, vil det have 
skattemæssige konsekvenser for medarbejderen 

– Beskatningen for PC-udstyr finansieret med en bruttolønsnedgang skal ske med 
50% af udstyrets nyværdi pr. år i den periode, hvor udstyret er stillet til rådighed, 
dvs. også efter perioden med en bruttolønsordning er ophørt

– Det skattepligtige beløb skal indberettes månedsvis i rubrik/felt 56.
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Personalegoder

▪ Sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger betalt af arbejdsgiver

– Medarbejderen vil være skattepligtig af arbejdsgiverens betaling

▪ Enten i form af præmien på forsikringen eller

▪ De faktiske udgifter, som arbejdsgiveren afholder til behandlingen

– Beskatningen sker som A-indkomst, dvs. arbejdsgiveren skal indeholde A-skat og 
AM-bidrag

– Hvis forsikringen dækker såvel fritid som arbejdstid, vil hele præmien være 
skattepligtig som A-indkomst

– Hvis forsikringen er opdelt i henholdsvis en fritidsdel og en arbejdsdel, vil det kun 
være fritidsdelen, der vil være skattepligtig som A-indkomst
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Personalegoder

▪ Undtagelser til beskatning

▪ Hvis udgiften til sundhedsydelsen er afholdt for at forebygge eller behandle 
en arbejdsrelateret skade, vil dette være skattefrit for medarbejderen –
eks. massage, fysioterapi

▪ Lægefagligt begrundet behandling af misbrug af medicin, alkohol eller 
andre rusmidler eller rygeafvænning 

▪ Sundhedsydelser, der er omfattet af personaleplejefritagelsen

– Et sundhedstjek er omfattet af personaleplejefritagelsen og dermed skattefrit, hvis 
den

▪ Er et led i den generelle personalepleje

▪ Ikke har nogen væsentlig økonomisk værdi

▪ Foregår på arbejdspladsen og

▪ Ikke er så omfattende, at der reelt er tale om en helbredsundersøgelse.

– VÆR opmærksom på, at det skal være et sundhedstjek, og ikke en decideret 
undersøgelse
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Ansættelse af udenlandsk 
arbejdskraft
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Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft

▪ Skattepligt til Danmark 

▪ Behandles som øvrige danske medarbejdere

▪ Medarbejderen bliver enten

– Fuld skattepligtig pga. bopæl og ophold i Danmark eller

– Begrænset skattepligtig, hvis den sædvanlige bopæl er opretholdt i 
hjemlandet, og der er tale om et midlertidigt ansættelsesforhold

▪ Evt. berettiget til fradrag for kost og logi

▪ Berettiget til fradrag for befordring mellem sædvanlig bopæl og midlertidigt 
arbejdssted
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Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft

▪ Hvis den danske virksomhed ansætter en medarbejder fra udlandet, skal 
følgende ske, før der kan udbetales løn til den udenlandske medarbejder:

– Er der tale om en medarbejder inden for EU? – Skal der evt. søges arbejds- eller 
opholdstilladelser?

– Anmode Skattestyrelsen om kildeskattenummer/CPR-nr.

– Anmode Skattestyrelsen om skattekort

– Ovenstående sker via blanket 04.063 eller ved online ansøgning på skat.dk

– Der skal medsendes kopi af pas eller lign.

– Hvis gift, kopi af vielsesattest

– Kopi af ansættelseskontrakt

– Oplysninger om ansættelsesforhold mm.
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Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft 

▪ Hvis den danske virksomhed ansætter en medarbejder fra udlandet, og 
denne udelukkende udfører arbejdet i udlandet

– Ingen skattepligt til Danmark

– Bruttoindkomsten indberettes til eIndkomst med medarbejders navn, adresse og 
landekode med særlige kode 09 (skattefri løn ansættelsesforhold)

– Ikke ansøgning om skattefritagelse 

– Den danske virksomhed bør undersøge sine forpligtigelser i arbejdslandet

▪ Fast driftssted?

▪ Skat?

▪ Sociale bidrag?

▪ Payroll?
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Skattefrie godtgørelser
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▪ Grundlæggende betingelser:

– Lønmodtagerforhold

▪ Medarbejderen skal have lønindkomst (A-indkomst)

▪ Lønindkomsten skal stå mål med den arbejdsindsats, der ydes

– VÆR opmærksom på hovedaktionærer – samme krav som ovenfor
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Rejsegodtgørelse

Lønmodtagerens udgifter til rejser kan dækkes på følgende måder

▪ Refusion af udlæg efter regning

▪ Udbetaling af skattefri godtgørelse efter statens takster

▪ Faste tillæg – beskattes som løn ved udbetalingen

Hvornår kan der ske udbetaling af skattefri godtgørelse?

▪ Der er tale om en rejse, når medarbejderen

– På grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har 
mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl

– Af sin arbejdsgiver midlertidigt bliver udsendt til et andet arbejdssted end 
medarbejderens sædvanlige arbejdsplads, og dette medfører, at medarbejderen 
ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl
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Rejsegodtgørelse

Maksimale rejsegodtgørelser, standardsatser 2021

Kost og småfornødenheder pr. døgn (+ 1/24 pr. påbegyndt time) 532,00

Småfornødenheder – 25% af kostsatsen 133,00

Logi, pr. døgn 228,00
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Det er således en forudsætning, at medarbejderen

▪ Har et midlertidigt arbejdssted

▪ Har en sædvanlig bopæl

▪ Overnatter uden for hjemmet

Hvis disse forudsætninger er opfyldt, kan der udbetales godtgørelse

▪ Til dækning af udgifter til kost og småfornødenheder – maksimalt 12 måneder

▪ Til dækning af udgifter til logi

Satserne udgør

1



Rejsegodtgørelse

Arbejdsgiverens kontrol

▪ Arbejdsgiveren er forpligtet til at føre en effektiv kontrol med enhver form for udbetaling af 
skattefrie godtgørelser

▪ Kontrollen skal udføres senest samtidig med den endelige afregning af de skattefrie 
godtgørelser

▪ Godtgørelsen skal afregnes på baggrund af et bilag, der attesteres af den person hos 
arbejdsgiveren, som skal kontrollere, at afregningen er korrekt

▪ Den skattefrie godtgørelse skal indberettes i rubrik 48 – indtægtsart 108

Bilaget skal indeholde oplysninger om

▪ Modtagerens navn, adresse, CPR-nr.

▪ Rejsens erhvervsmæssige formål

▪ Rejsens start- og sluttidspunkt

▪ Rejsens mål med eventuelle delmål

▪ Beregning af rejsegodtgørelsen – herunder de anvendte satser

▪ Attestation i forbindelse med arbejdsgiverens kontrol
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Skattefrie godtgørelser

25% til småfornødenheder?

▪ Hvis arbejdsgiveren har afholdt medarbejderens udgifter til kost efter 
regning, eller der er stillet fri kost til rådighed

– Kan arbejdsgiveren udbetale 25% af kostsatsen (DKK 133,00) til dækning af 
udokumenteret udgifter til småfornødenheder

– Hvis der ikke sker udbetaling heraf, kan medarbejderen selv foretage fradrag 
herfor på selvangivelsen under rejseudgifter

▪ Maksimeret til DKK 29.300 sammen med andre rejseudgifter

▪ Fradraget beregnes for den samlede rejse dvs. også for påbegyndte timer 
på en tilsluttende rejsedag
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Kørselsgodtgørelse

Maksimale befordringsgodtgørelser, standardsatser pr. km 2021

Kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år 3,44

Kørsel i egen bil eller motorcykel over 20.000 km/år 1,90

Kørsel på egen cykel, knallert, EU-knallert eller el-løbehjul 0,54

Hvornår kan der ske udbetaling af kørselsgodtgørelse?

▪ Når medarbejderen har kørt erhvervsmæssig kørsel for sin arbejdsgiver

Erhvervsmæssig kørsel er defineret som

▪ Kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden 
for de forudgående 12 måneder (60-dages-reglen)

▪ Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver

▪ Kørsel inden for samme arbejdsplads

Satser for kørselsgodtgørelse
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Kørselsgodtgørelse

▪ Kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage 
inden for de forudgående 12 måneder (60-dages-reglen)

– Perioden på 60 dage gælder kun ved befordring direkte mellem bopæl og 
arbejdspladsen

– Alle arbejdsdage bliver talt med i de 60 dage, uanset om medarbejderen bruger 
egen bil eller andet transportmiddel

– De 60 arbejdsdage behøver ikke at være i forlængelse af hinanden

– Det betyder ikke noget, om medarbejderen kører én eller flere gange mellem 
bopæl og en arbejdsplads pr. arbejdsdag. En arbejdsdag tælles kun med en gang i 
beregningen af de 60 dage

– Arbejdsdage, hvor medarbejderen ikke har fået skattefri kørselsgodtgørelse til 
eller fra den pågældende arbejdsplads, bliver også talt med i de 60 dage

– Weekender, feriedage og sygedage bliver ikke regnet med i de 60 arbejdsdage, 
men de afbryder heller ikke 60-dages-perioden

– Afbrydelse af 60-dages-perioden sker ved, at medarbejderen ikke har været på 
den konkrete arbejdsplads i 60 sammenhængende dage
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Kørselsgodtgørelse

Arbejdsgiverens kontrol

▪ Arbejdsgiveren skal føre kontrol med antallet af kørte km. Grænsen på 20.000 
km gælder pr. arbejdsgiver

▪ Den endelige afregning skal være foretaget ved udgangen af måneden efter den 
måned, hvor kørslen finder sted

▪ Den skattefrie godtgørelse skal indberettes i rubrik 48 – indtægtsart 109

Bilaget skal indeholde oplysninger om

▪ Modtagerens navn, adresse, CPR-nr.

▪ Identifikation af den anvendte bil – eks. registreringsnummer

▪ Befordringens erhvervsmæssige formål

▪ Dato for befordringen

▪ Befordringens mål med eventuelle delmål

▪ Antallet af kørte kilometer

▪ De anvendte satser og beregning af godtgørelsen

▪ Attestation i forbindelse med arbejdsgiverens kontrol
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