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   Beskatning af arbejdsgiverbetalt mundbind 
 

I forbindelse med COVID-19 forholdsreglerne er der mange arbejdsgivere, der både af 

hensyn til medarbejdernes sundhed, men også af hensyn til virksomhedens drift har 

tilbudt medarbejderne at betale for medarbejdernes køb af mundbind og andre vær-

nemidler. Der er som udgangspunkt tale om et gode, som medarbejderne skal be-

skattes af, medmindre det skal anvendes som følge af arbejdet, f.eks. Chauffører i 

offentlig transport, sundhedspersonale m.m. Da det kan synes urimeligt at beskatte 

værnemidler, der er anbefalet af sundhedsmyndighederne har spørgsmålet om be-

skatning været forelagt skatteministeren, der har afgivet følgende svar på beskatning 

af arbejdsgiverbetalt mundbind (og andre værnemidler): 

• Mundbind, der bruges som værnemiddel i forbindelse med arbejdet, er ikke 

skattepligtige for en medarbejder. I mange tilfælde vil arbejdsgiverbetalte 

mundbind, der anvendes privat, heller ikke i praksis medføre beskatning hos 

medarbejderen, selv om personalegoder fra arbejdsgiveren som udgangspunkt 

er skattepligtige.  

• Mundbind, som arbejdsgiveren stiller til rådighed på arbejdspladsen for alle 

medarbejdere, vil således være skattefri efter den såkaldte personaleplejefrita-

gelse, der gælder for fx frugtordninger, når betingelserne om ikke at være af 

væsentlig økonomisk værdi, kun være til rådighed på arbejdspladsen og være 

stillet til rådighed som led i den almindelige personalepleje, er opfyldt. 

• Mundbind, der gives til nøglemedarbejdere, der vanskeligt kan undværes i en 

kommende spidsbelastningsperiode, skal ikke beskattes, hvis værdien af mund-

bind sammen med andre arbejdsrelaterede personalegoder ikke overstiger 

6.300 kr. (2020). 

• I andre tilfælde vil arbejdsgiverbetalte mundbind kun være skattepligtige for 

medarbejderen, hvis værdien af mundbind og andre, mindre personalegoder - 

herunder julegaver – i løbet af året ikke overstiger 1.200 kr. (2020). 

 

 

KURSER I AKTUEL SKAT 

OG MOMS 2020/2021. 

Vores 2 dages kurser i AKTUEL 

SKAT  OG MOMS afholdes for sæ-

sonen 2020/21 følgende steder: 

DATO: 12. - 13. januar 2021  

STED: Konventum Helsingør 

Udbydes både som internat 

og eksternatkursus 

 

DATO: 26. -  27 januar 2021 

STED: Glostrup Park Hotel i 

Glostrup 

Udbydes kun som ekster-

natkursus. 

Se mere på: 

WWW.TAXMASTER.DK/kurser 
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   Hvis man vil undgå negative renter på indestående i  
banken 

Vi har i den seneste tid fået flere henvendelser om hvad man kan gøre for at undgå at 
betale negative renter af indestående i banken. 
  
Der er flere muligheder og nogle er mere sikre end andre. 
 
1. Man kan indbetale på skattekontoen til dækning af de momsbeløb m.v., der 

forfalder til betaling i marts 2021, som følge af COVID 19-reglerne. Husk at for-
høje udbetalingsgrænsen på skattekontoen, da man ellers får pengene retur 
igen. Udbetalingsgrænsen på skattekontoen kan højst sættes op til 10 mia. kr.!! 

2. Fordele indeståender over flere banker. (Med de besværligheder det kan med-
føre) 

3. Hæve indeståender og lægge pengene i en pengeboks i hjemmet. Her er risiko 
for indbrud, hvor der ikke vil være forsikringsmæssig erstatning for tab ved 
tyveri af kontanter.  

 
Ad 1: Den første løsning kan anvendes af alle erhvervsdrivende og selskaber, som har 
en skattekonto. Der er ingen risiko ved indbetalingen og der skal ikke betales negative 
renter af indestående på skattekontoen.  
 
Ad 2: Mange banker har nedsat  det beløb som der skal betales negativ rente af, der-
for skal man måske bruge indtil flere banker for at undgå negative renter. Det kan 
være ganske besværligt og medfører formentlig også en del omkostninger at oprette 
konti i flere banker.   
 
Ad 3: Når kontanterne ligger i pengeskabet  hjemme er der en risiko for tyveri, så der 
skal derfor være tale om meget store beløb i negative renter før man efter vores op-
fattelse bør løbe risikoen. Der er som udgangspunkt ikke forsikringsdækning for kon-
tantbeløb, men det kan vel lade sig gøre at forsikre, men hvordan dokumenterer man 
hvor mange penge der var i pengeskabet? Man skal også være opmærksom på, at 
man ikke kan anvende kontantbeløb til større investeringer.  Her skal man først ind-
sætte pengene igen. Her skal bankerne bede om dokumentation for hvor pengene 
kommer fra og det kan være en udfordring, hvis kontanterne kommer fra et penge-
skab.   
På forespørgsel om hvilke krav skattestyrelsen har til dokumentation for at kontanter-
ne har været tilstede i pengeskabet og ikke løbende har været anvendt til privatfor-
brug. Skattestyrelsen har afgivet følgende svar på vores henvendelse: 
Skattestyrelsen har ingen vejledninger der beskriver hvorledes et sådant forhold kan 
dokumenteres. 
Det vil være en konkret vurdering, om de hævede penge til stadighed er placeret i pen-
geskab. Evt. kan bestilles nummererede pengesedler i banken, hvor banken kan levere 
en dokumentation.  Det må man kontakte banken om. Det er skatteyderens opgave at  
dokumentere at kontanterne stedse har været tilstede i pengeskabet. 
 
På baggrund af de risici, og besværligheder der er forbundet med at opbevare kontan-
ter i et pengeskab er det ikke en løsning vi  kan anbefale. 
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Fremsatte lovforslag  
Midlertidig forhøjelse af fradrag for forsøgs– og forskningsvirksomhed (L30): 

Med lovforslaget foreslås det at forhøje virksomhedernes fradrag for udgifter til for-

søgs- og forskningsvirksomhed i 2020 og 2021 med hhv. 27 pct. og 25 pct., således at 

fradraget udgør 130 pct. i begge indkomstår. Samtidigt foreslås det at indføre et loft 

over merfradraget, således at det højst kan have en skatteværdi på 50 mio. kr. Ud-

gifter, der overstiger det foreslåede loft, kan fradrages efter gældende regler med 

hhv. 103 pct. i indkomståret 2020 og 105 pct. i indkomståret 2021. 

 

Midlertidig forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse (L30): 

Forslaget forhøjer bundfradraget ved udlejning af fritidshuse (sommerhuse) til 60.000 

kr. i 2020, under forudsætning af udlejning via bureau (3.mand) der indberetter udlej-

ningen. 

  

Generationsskifte af virksomheder drevet i selskabsform (L29). 

De foreslåede regler indebærer, at der ved arv eller gave kan overdrages aktier i sel-

skaber, der driver erhvervsvirksomhed, til en erhvervsdrivende fond uden betaling af 

skatter eller afgifter på overdragelsestidspunktet. Den foreslåede beskatningsmodel 

skal således styrke virksomhedsejeres muligheder for at gennemføre et smidigt gene-

rationsskifte af deres virksomhed, således at overdragelse til fonde kan være et attrak-

tivt alternativ til andre modeller for generationsskifte af virksomheder. Lovforslaget 

skal træde i kraft 1. januar 2021. 
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HUSK AT DU  ALTID KAN 
KOMME I KONTAKT MED 
TAXMASTER ENTEN PÅ 
MAIL:  

jra@taxmaster.dk, 

thm@taxmaster.dk 

ELLER PÅ TELEFON 

John Rasmussen 

Tlf.: +45  9363 0036 

Thorbjørn H. Madsen   

Tlf.: +45 2332 3494 

Ønsker du at framelde nyhedsbrevet, send 

din opsigelse pr. mail til thm@taxmaster.dk 


