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Medarbejderne ved  
Det Naturvidenskabelige Fakultet 

NOTAT

Angående multimediebeskatning 

Kære medarbejdere 

Som led i en generel skatteomlægning, vedtaget af Folketinget, indføres 
pr. 1. januar 2010 en beskatning af multimedier, som betales af arbejdsgi-
veren. 

Når man råder et arbejdsgiverbetalt multimedie, som kan tages med hjem, 
anvender SKAT formodningsreglen om, at de også bruges privat. 

HOVEDREGELEN ER: 

Alle medarbejdere, der råder over mindst et af følgende multimedier: 

·         Bredbåndsforbindelse hjemme betalt af AU 

·         Hjemme-PC betalt af AU 

·         Bærbar PC betalt af AU 

·         Mobiltelefon betalt af AU   

- vil fra den 1. januar 2010 blive beskattet af værdien af multimediet, som 
er fastsat til 250 kr. pr. måned (3.000 kr. pr. år). AUs lønkontor foretager 
indberetningen heraf til SKAT.  

For den enkelte medarbejder vil dette svare til en ekstra månedlig A-skat 
på mellem 102 kr. og 142 kr. afhængig af dennes marginalskat. 

Regelsættet det gælder også multimedier betalt af AU for eksterne midler. 
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UNDTAGELSER 

1.   Medarbejdere, som har mobiltelefon stillet til rådighed som en del 
af en vagt-/tilkaldeordning, kan fritages for beskatning, såfremt de 
underskriver en tro-og-love erklæring om, at de ikke bruger tele-
fonen privat (selv om de tager den med hjem). 

2.   Medarbejdere, som ikke tager den bærbare PC med hjem, kan fri-
tages for beskatning, såfremt de underskriver en tro-og-love erklæ-
ring herom, 

3.   Medarbejdere, der ikke tager mobiltelefonen med hjem, kan frita-
ges for beskatning, såfremt de underskriver en tro- og love erklæ-
ring herom. Mobiltelefonen kan i arbejdstiden benyttes til private 
opkald efter samme regler som stationære telefoner. 

AU er forpligtet til at kontrollere, at tro-og-love erklæringerne i de nævnte 
situationer overholdes (se nedenfor).  

De medarbejdere, som på baggrund af den nye regel om beskatning ikke 
længere ønsker at råde over en bredbåndforbindelse og/eller mobiltelefon, 
betalt af AU, kan efter aftale med sin leder tilbagelevere det pågældende 
udstyr. Hvis man vil undgå beskatning i 2010, skal udstyret være afleveret 
senest den 4. januar 2010. 

Yderligere information om multimedieskatten kan ses på PUKs hjemme-
side: 

http://www.au.dk/da/adm/puk/multimediebeskatning 
 
hvor der også er en FAQ (Frequently Asked Questions), der løbende ajou-
føres af PUK.  
 
KONTROL AF UNDTAGELSER/TRO-OG-LOVE ERKLÆRINGER 
(sekretariatet ved Det Naturvidenskabelige Fakultet) 
 
Som nævnt ovenfor er AU forpligtet til at kontrollere, at tro-og-love erklæ-
ringerne (undtagelserne) overholdes. 
 
Undtagelse nr. 1 (mobil med hjem, men ingen privatopkald)  
Ledelserne sikrer stikprøvekontrol af opkaldslister. Findes der privatop-
kald vil der ske en multimediebeskatning. 
 
Undtagelser nr. 2 og 3. (multimediet anvendes alene på arbejde) 
Ledelsen sikrer stikprøvekontrol af at multimediet (bærbar PC eller mobil-
telefon) forefindes på arbejdsstedet - også udenfor normal arbejdstid. I 
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forbindelse med underskrivelse af tro-og-love erklæringen aftales det sted 
multimediet skal forefindes udenfor normal arbejdstid. 
Findes multimediet ikke på det aftalte sted ved stikprøvekontrollen vil der 
ske en multimediebeskatning. 
 
 

Med venlig hilsen 

 

Niels Damgaard Hansen 

 


