(og afregn moms af skattepligtig værdi)
UDFORDRINGEN

skat

Indfør fuldt momsfradrag for
mobiltelefon mv. til delvis privat
anvendelse

Efter de nuværende momsregler for mobiltelefoner (anskaffelse og abonnement), datakommunikationsforbindelser samt bærbare pc’er, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, er virksomhederne alene berettiget
til fradrag for den del af momsen, der skønsmæssigt svarer til den erhvervsmæssige brug i virksomheden.
Dette fordrer, at virksomheder ved hver faktura foretager en skønsmæssig opdeling i henholdsvis privat og
erhvervsmæssigt forbrug – og alene tager momsfradrag for sidstnævnte. Dette er en uhyre administrativt belastende opgave, ligesom det oplagt giver anledning til uenighed med skattemyndighederne, skattesager osv.

For de pågældende goder gælder imidlertid, at Folketinget – i personskattelovgivningen – allerede har taget
stilling til værdien af den private brug. Således gælder, at den skattepligtige værdi af fri telefon, herunder fri
datakommunikationsforbindelse, der er stillet til rådighed af arbejdsgiveren for medarbejderens private benyttelse, udgør 2.900 kr. pr. år (med nedslag for ægtefæller, hvor begge har godet stillet til rådighed af deres
arbejdsgiver).
Værdien af en fri datakommunikationsforbindelse tilsluttet en arbejdstagers computer, herunder engangsudgiften til etablering, beskattes ikke, når arbejdstageren fra sin computer har adgang til arbejdsstedets netværk.
Det samme gælder værdien af privat benyttelse af en computer med tilbehør, der er stillet til rådighed til brug
ved arbejdet.

HVAD KAN VI GØRE?

Folketinget bør tage den momsmæssige konsekvens af den stillingtagen, der er foretaget til den private værdi
(i personbeskatningen) og indføre fuldt momsfradrag for virksomhedernes indkøb af mobiltelefon, abonnement, datakommunikationsforbindelse og computer – uanset at det pågældende aktiv også anvendes
privat. Til gengæld skal virksomheden indeholde og afregne moms af den af Folketinget fastsatte værdi af
privatanvendelsen. Aktuelt betyder det, at der alene skal afregnes moms af fri telefon, og at denne moms
udgør 580 kr./år (ved rådighed hele året og evt. ekskl. ægtefællerabat).
Fuldt momsfradrag vil lette virksomhedernes administrative byrde på bogføringssiden og mindske risikoen
for fejl i virksomhedernes momsangivelser.

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
DI anslår, at indtægten fra moms af den skattepligtige værdi af fri telefon mv. vil udgøre godt 100 mio. kr.
Hvorvidt dette dækker mindreprovenuet fra indrømmelsen af fuldt momsfradrag til virksomhederne vides ikke.
DI foreslår derfor, at nærværende forslag ses i sammenhæng med DI’s forslag om at afskaffe ægtefællerabatten
ved fri telefon.
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