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Beskatning af lønmodtagere

Afskaf ægtefællerabat ved fri  
telefon mv. 
(hvis beskatning bibeholdes)

UDFORDRINGEN
Får man som medarbejder fri telefon (herunder fri datakommunikationsforbindelse) stillet til rådighed af sin 
arbejdsgiver til privat brug, beskattes man af værdien heraf. Den skattepligtige værdi er af Folketinget fastsat 
til 2.900 kr. pr. år. Beløbet nedsættes forholdsmæssigt, hvis ikke man har rådighed over den frie telefon hele 
året.

For ægtefæller, hvor begge har fri telefon stillet til rådighed, ydes imidlertid en ”ægtefællerabat” på 25 pct. af 
den skattepligtige værdi. Det kræver dels, at man er samlevende med sin ægtefælle ved indkomstårets udløb, 
dels at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af goderne før reduktion udgør et grundbeløb på mindst 
3.800 kr. (i tilfælde af at den ene eller begge ikke har rådighed over fri telefon hele året).

Det er i udgangspunktet arbejdsgiveren, der i forbindelse med lønudbetalingen lægger det skattepligtige beløb 
til lønnen og afregner den skyldige skat. Da arbejdsgiveren ikke har de fornødne oplysninger om en medar-
bejders ægtefælle, kan ægtefællerabatten dog først gives i forbindelse med årsopgørelsen. Begge arbejdsgivere 
skal derfor hver især indeholde A-skat og AM-bidrag af det fulde beløb og indberette til Skatteforvaltningen. Og 
medarbejderen skal herefter selv i sin skattemappe sikre, at rabatten er ydet.

I takt med at mobiltelefonen er blevet et mere og mere personligt device – som alle i husstanden har sin 
egen af – har ægtefællerabatten i høj grad mistet sin berettigelse. Det gælder ikke mindst i takt med udbre-
delsen af husstandsrabatter, som ofte vil betyde, at besparelsen for husstanden, ved at ægtefælle nr. to får 
fri telefon, er mindst lige så stor som besparelsen, da ægtefælle nr. ét fik fri telefon.

HVAD KAN VI GØRE?
Folketinget bør vedtage, at ægtefællerabatten på fri telefon ophæves. Det kan evt. ske i forbindelse med en 
nedsættelse af beskatningsgrundlaget, således at den samlede ændring er provenuneutral for statskassen. 

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER 
Folketinget vedtog i april 2018 at afskaffe beskatningen af fri telefon med virkning fra 2020. Såfremt det poli-
tiske flertal efter folketingsvalget omgør denne beslutning, vil beskatningen imidlertid fortsætte uændret.

Som anført kan ægtefællerabatten fjernes som led i en provenuneutral justering, men DI foreslår, at en eventuel 
justering ses i forbindelse med forslaget om at simplificere reglerne for virksomhedernes momsfradrag for 
mobiltelefon, datakommunikationsforbindelse og computer til delvis privat anvendelse.  
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