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Vedrørende høring af Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om ar-
bejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven (Ændrede regler for beskatning 
af personalegoder, befordringsfradrag, gavefradrag, dagplejefradrag og rejsefra-
drag m.v.). 
 
Dansk Told & Skatteforbunds Skatte- og afgiftsudvalg har modtaget ovennævnte lov-
forslag, hvori der lægges op til indførelse af en ”multimediaskat” i høring. Forslaget er 
udsendt som et led i udmøntningen af ”Forårspakke 2.0., aftalt mellem Regeringen 
(Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 
 
Dansk Told & Skatteforbunds Skatte- og afgiftsudvalg har i den forbindelse følgende 
bemærkninger: 
 
Helt overordnet finder Skatte- og afgiftsudvalget det tankevækkende, at Regeringen dels 
ønsker at lempe på skat i form af ændrede grænser for topskat mv., samtidig med, at der 
pålægges en ny beskatning i form af multimediaskatten. Netop multimediaskatten står 
heller ikke mål med Regeringens ønsker om fleksibilitet på arbejdsmarkedet, herunder 
brugen af distance- og hjemmearbejdspladser, samt Regeringens ønske om, at Danmark 
skal være en førende IT-nation. Netop multimediaskatten anser forbundet for at være en 
stor barriere i den forbindelse. 
 
Beskatning af forskellige objekter er yderst velegnet til at regulerer anvendelsen af dis-
se. Hæves beskatningen på eksempelvis energiforbrug, kan det have en positiv virkning 
i forhold til at spare på energien. Modsat vil en indførelse af multimediaskatten således 
medføre, at brugen af arbejdsgiverbetalt multimediaudstyr mindskes, hvilket ikke efter 
Skatte- og afgiftsudvalgets opfattelse er i overensstemmelse med Regeringens ønsker 
om fleksibilitet om anvendelse af IT-løsninger, jf. ovenfor. 
 
Set i forhold til Dansk Told & Skatteforbunds område (Skatteministeriet), så ønsker 
især SKAT at fremstå som en "attraktiv arbejdsplads", hvor brugen af virtuel ledelse er 
en afgørende faktor i SKATs ny struktur, og hvor netop muligheden for arbejdsgiverbe-
talte distance- og hjemmearbejdspladser er en vigtig del. Pålægges medarbejderne en  
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skat af denne finansiering som følge af indførelsen af multimediaskatten, er det forbun-
dets Skatte- og afgiftsudvalgs opfattelse, at mange medarbejdere vil fravælge dette. 
 
Dansk Told & Skatteforbunds Skatte- og afgiftsudvalg er bekendt med, at Skattemini-
steriet i forbindelse med det lovforberedende arbejde har tilkendegivet, at det må være  
en sag mellem arbejdsgiver og medarbejderne, at der udløses beskatning af arbejdsgi-
verbetalt multimediaudstyr. Det er Skatte- og afgiftsudvalgets opfattelse, at netop indfø-
relsen af en multimediaskat vil afstedkomme en diskussion om eventuelle forskellige 
tiltag, og være rod til en del debat mellem arbejdsgiver og medarbejdere om, hvorvidt 
arbejdsgiverbetalt multimediaudstyr skal anvendes i virksomheden, herunder hvorvidt 
der eventuelt kan eller skal ske en økonomisk kompensation for den pålagte multime-
diaskat. Dette anser udvalget for at være en både administrativ og eventuel økonomisk 
byrde for virksomhederne. Denne yderligere byrde står efter udvalget opfattelse ikke 
mål med Regeringens ønske om, at nedbringe virksomhedernes administrative og øko-
nomiske byrder. 
 
Afslutningsvis skal det bemærkes, at Pc’er, internetforbindelser og mobiltelefoner, i dag 
i mange brancher er at betragte som et arbejdsredskab på linje med mange andre ar-
bejdsredskaber. Andre arbejdsredskaber, som der ikke sker beskatning af. 
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