
Firmamobilen  
er blevet et dyrt  

frynsegode

Johan Larsson er ansat hos beslysningsspecialisten 
Vanpee A/S i Brøndby. Foto: Nicolai Lorenzen

Tekniker Johan Larsson har  
fravalgt en firmamobil, han må 

bruge privat. “Jeg fandt jo ud af, at 
det  ikke kan betale sig,” siger han.

Tusindvis af ansatte er kommet i 
samme situation i takt med at  

telepriserne falder og skatten stiger. 
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Mens priserne på mobilsnak er raslet ned, har skatten taget hårdere 
fat. I mange tilfælde kan både virksomheder og ansatte spare penge 
på, at den ansatte selv køber et abonnement til brug i arbejdstiden  
– i stedet for, at arbejdsgiveren betaler for abonnementet

Firmamobilen ved 
at være for dyr
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Lars Henrik Larsen (tv), økonomiansvarlig  
hos belysningsvirksomheden Vanpee A/S 
i Brøndby og tekniker Johan Larsson (th). 

Her har man en fleksibel ordning, hvor med-
arbejderne kan vælge enten en firmabetalt 

mobil eller bruge deres private.  
Foto: Nicolai Lorenzen  
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Af Knud Teddy Rasmussen

Giver det mening, at en virksomhed be-
taler for medarbejdernes mobiltelefoni, 
hvis det så at sige er en dårlig forretning 
for begge parter?

Det spørgsmål er blevet relevant, efter at priser-
ne på mobiltelefoni er faldet drastisk, samtidig 
med, at medarbejderne er blevet sat op i skat af 
den arbejdsgiverbetalte mobiltelefoni.

Umiddelbart kunne man måske forvente, at 
beskatningen af et personalegode som telefoni 
blev sat ned, når priserne faldt ude i den virke-
lige verden. Altså nogenlunde den logik, som har 
medført, at befordringsfradraget og den skattefri 
godtgørelse af jobkørsel i egen bil er blevet juste-
ret ned i takt med faldet i olieprisen.

Men nu hører mobiltelefoni hjemme et helt 
andet sted i skatteregi, hvor den populært sagt er 
en del af en større pulje, der reguleres efter pris-
tallet.

Og efter at den sålkaldte multimedieskat blev 
opgivet og et nyt system indført, har det betydet, 
at der oprindelig blev lagt 2500 kr. oven i en med-
arbejders skattepligtige indkomst, når vedkom-
mende havde fri mobil.

Siden er det beløb steget, så det sidste år var på 
2600 kr., mens det i år er oppe på 2700 kr.

Ifølge John Cederskjold Kierans, som hos re-
visionsgiganten PwC er ekspert i beskatning af 
personalegoder, betyder det, at det koster en 

medarbejder, som betaler bundskat, 94,50 kr. om 
måneden at have fri leg på firmaets sim-kort. 
Betaler vedkommende topskat, lander betalingen 
på 125,50 kr.

Det kan man så sammenligne med, at det sene-
ste slagtilbud på mobilmarkedet – fra selskabet 
Tjeep – koster 89 kr. om måneden og giver ad-
gang til fri tale og 20 GB data om måneden, hvil-
ket de færreste når at bruge.

Er behovet bare et mobilabonnement uden 
yderligere dikkedarer, kan den enkelte medar-
bejder altså spare en smule ved selv at købe sin 
telefoni – samtidig med, at virksomheden så ikke 
længere har en udgift på den front.

En mellemløsning er, at en medarbejder får en 
telefon, der udelukkende må bruges i arbejdsti-
den – og dermed slipper for beskatningen. 

Det er den løsning, som tekniker Johan Larsson 
har valgt i forhold til sin arbejdsgiver, beslys-
ningsspecialisten Vanpee A/S i Brøndby.

“Jeg fandt jo ud af, at det andet ikke kan betale 
sig. Og så vil jeg også gerne skille arbejde og pri-

kr. bliver man årligt beskattet af, hvis man 
har en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon

2700
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vatliv,” siger han. Et par af den gode halve snes 
medarbejdere i virksomheden har valgt denne 
ordning, hvilket altså betyder, at de udelukken-
de må bruge virksomhedens Iphone til jobrela-
terede formål.

I Johan Larssons tilfælde har det været mere 
fordelagtigt at have sin private mobiltelefoni 
hos Yousee, hvor den indgår i en større pulje af 
telefoni, bredbånd og tv og udløser en samlera-
bat.

Og så er hans private mobilnummer i øvrigt 
ikke mere privat, end at det også er kendt for 
kollegerne i virksomheden.

“De  har mit privatnummer, så de kan ringe til 
mig,” siger han.

Hos Vanpee ser den økonomiansvarlige, Lars 
Henrik Larsen, ikke noget problem i at admini-
strere to forskellige ordninger for mobiltelefoni.

Det er trods alt til at overskue i en virksomhed 
med 10-12 medarbejdere, pointerer han, men 
understreger samtidig, at virksomheden altid vil 
eje de mobilnumre, der anvendes i arbejdstiden.

“Det skal være vores numre, så en kunde altid 
kan få hjælp på et bestemt nummer, selv om en 
person er stoppet hos os,” siger Lars Henrik Lar-
sen. 

Ordning med meget bøvl
I større virksomheder er man dog så småt ved ved 
at fravælge den løsning, hvor medarbejderen slip-
per for beskatning ved at skrive under på, at han 
eller hun udelukkende bruger en telefon i jobbet. 

Det er i hvert fald erfaringen hos PwC's specialist, 
John Cederskjold Kierans.

“Rigtig mange virksomheder havde den ord-
ning for få år siden. Men den giver altså et bøvl ud 
over alle grænser. Grundlæggende er der nemlig 
et kæmpe arbejde forbundet med at skulle kon-
trollere og dokumentere alt det, der kræves. Så i 
praksis er der færre og færre virksomheder, der 
bruger den ordning,” siger han.

Kun fremtiden kan vise, om det stadigt større 
misforhold mellem de lave mobilpriser og den 
højere skattebetaling vil få flere til at droppe ar-
bejdsgiverbetalt mobiltelefoni. I mange tilfælde 
vil der trods alt også følge en smartphone med, 
når arbejdsgiveren betaler, hvilket gør den ord-
ning mere appetitlig – forudsat, selvfølgelig, at 
medarbejderne er tilfredse med den model, som 
arbejdsgiveren stiller til rådighed.

Om den helt skrabede version, hvor en medar-
bejder ønsker at bruge sin egen telefon, siger John 
Cederskjold Kierans: 

“Her er der ingen tvivl om, at det i nogle situati-
oner vil kunne betale sig for medarbejdere at købe 
deres eget mobilabonnement i stedet for at blive 
beskattet af en arbejdergiverbetalt telefon.”

Men følger der med firmaabonnementet en at-
traktiv smartphone, udlandstelefoni eller andet, 
vil de fleste medarbejdere nok foretrække at væl-
ge løsningen, hvor arbejdsgiveren betaler for te-
lefonen, og de selv betaler skatten af de 2700 kr., 
der lægges oveni deres årlige indkomst. Et beløb, 
som ifølge Skatteministeriet ikke hæves i 2017.

John Cederskjold Kierans, PWC

“Der ingen tvivl om, at det i nogle  
situationer vil kunne betale sig  

for medarbejdere at købe deres eget 
mobilabonnement i stedet for  

at blive beskattet af en arbejder- 
giverbetalt telefon”
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Knud Teddy Rasmussen

Mange virksomheder og deres medarbej-
dere kan få betydeligt mere telefoni, 

bredbånd etc. for pengene, uden at det nød-
vendigvis kræver en voldsomt stor indsats.

Nok er mobiltelefoni efterhånden blevet så 
billig, at det faktisk ikke længere betaler sig 
for en medarbejder at lade arbejdsgiveren 
betale for pakken med tale og data, da ved-
kommende i nogle tilfælde vil komme til at 
betale mere i skat, end det koster at købe et af 
dagens billigste mobilpakker.

Men følger der f.eks. en smartphone af de 
sjovere med i arbejdsgiverens tilbud til den 
ansatte, så er det allerede en god forretning 
for medarbejderen at lade sig beskatte af de 
2700 kr., der lægges oveni i vedkommendes 
årlige indtægt.

Og da skattebetalingen ikke bliver større, 
selv om der hældes endnu flere goder på, så 
er der faktisk god mening i at give den fuld 
skrue, hvis ellers virksomhed og medarbejde-
re kan blive enige om, at andre ting skal være 
en del af aflønningen.

“Det kan f.eks. være nedgravning af fiber, 
abonnement på bredbånd eller udlandste-
lefoni. I praksis vil mange arbejdsgivere dog 
nok være lidt tilbageholdne med det sidste,” 
siger John Cederskjold Kierans, som hos revi-
sionsgiganten PwC er ekspert i beskatning af 
personalegoder.

Kan en virksomhed ikke umiddelbart se vit-
sen i også at betale for de ansattes bredbånd, 
særligt dyre smartphones og den slags, så kan 
parterne måske alligevel tale sig frem til en 
løsning, hvor medarbejdernes løn f.eks. ju-
steres lidt ned – mod at de får adgang til flere 
virksomhedsbetalte goder.

“Her gælder der en række formelle krav, så 
der skal danses lidt rituelle stammedanse. 

Men det er altså en mulighed, hvis parterne 
kan blive enige,” siger John Cederskjold 
Kierans.

Tjek altid dit behov
Både for virksomheder og deres medarbejdere 
gælder det, at det altid betaler sig at tjekke, 
om de nu også har de aftaler, som de rent fak-
tisk har behov for.

Om f.eks. mobilabonnementer siger chef-
økonom Martin Salamon fra Forbrugerrådet 
Tænk:

“Vi anbefaler altid brugerne at kigge på 
deres abonnement. Hvad indeholder det? Får 
man høje datahastigheder? Dækker arbejds-
giveren dine opkald i udlandet? Her er nogle 
detaljer, som kan blive til ret mange penge for 
den enkelte.”

Og selv om et arbejdsgiverbetalt mobilabon-
nement måske ikke dækker privat brug i ud-
landet, så kan det alligevel vise sig at være en 
god forretning at bruge jobtelefonen på ferie-
stedet og så afregne forbruget med arbejdsgi-
veren, når man kommer hjem fra ferien.

Ofte har virksomheder nemlig aftaler med 
teleselskaberne, som gør det langt – som i 
meget langt – billigere at bruge f.eks. mobil-
data i udlandet, end dem, private mobilabon-
nenter har,” pointerer Martin Salamon.

Sparede 40 pct på teleregningen
For virksomhederne er der meget stor forskel 
på, hvordan de typisk gebærder sig i forhold 
til, hvilke aftaler de kan få med teleselska-
berne.
De allerstørste af slagsen med flere hundrede 
eller tusinde abonnementer vil populært sagt 
selv – typisk i samarbejde med rådgivere – 
definere, præcis, hvad de har brug for af tele, 
bredbånd etc.
Derefter sendes opgaven i udbud hos poten-
tielle leverandører, som så må finde ud af, om 

Sådan får du mere for pengene
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Lars Henrik Larsen, økonomiansvarlig hos Vanpee A/S, sparer “grotesk mange penge” efter at have 
sendt virksomhedens teleopgaver i udbud. Foto: Nicolai Lorenzen.

de kan være konkurrencedygtige på lige præ-
cis de behov, som den pågældende virksom-
hed har.

Og de behov kan være meget komplice-
rede, hvis mange systemer skal integreres, så 
medarbejderne f.eks. kan få mobil adgang til 
virksomhedens data – uden at det går ud over 
sikkerheden. 

Så kompliceret er det ikke nødvendigvis i 
små virksomheder, som Danmark jo har flest 
af. Men mindre kan også gøre det, viser erfa-
ringerne fra belysningsspecialisten Vanpee 
A/S, der har ca. et dusin medarbejdere.

Her besluttede den økonomiansvarlige Lars 
Henrik Larsen sig på et tidspunkt for at gen-
nemgå den aftale, virksomheden havde med 
et af de store teleselskaber.

“Undervejs havde jeg nogle problemer, men 
selskabet reagerede ikke på mine henvendel-
ser. De vendte først tilbage, da vi var på vej 
ud,” siger økonomichefen, som i mellemtiden 
havde fået et tilbud fra en af de andre, store 
spillere på markedet. Og så var det løb lige-
som kørt, hvilket skulle vise sig at være en 
god forretning.

“Vi sparer grotesk mange penge hver må-
ned. Vi havde bl.a. et lille omstillingsanlæg, 
hvor prisen nærmest blev halveret,” siger Lars 
Henrik Larsen, der har regnet sig frem til, at 
Vanpee i dag sparer ca. 40 pct. på sin telereg-
ning.

Af samme årsag lyder hans klare råd, at an-
dre virksomheder bør lave den samme øvelse 
– hvis altså de ikke allerede har gjort det.

13




