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6 eksempler 
Eksempler som illustrerer virkningen av de nye reglene for noen situasjoner. Forhåpentligvis 
vil disse eksempler være dekkende for mange av de ordninger som praktiseres ute hos våre 
medlemmer. Det henvises også til Skattedirektoratets retningslinjer hvor det er vist 13 ulike 
eksempler med beregning av skattepliktig fordel samt eksempler på når man blir omfattet av 
sjablonen.  
 
Eksempel 1  
Per disponerer arbeidsgivers mobiltelefon i sin ordinære arbeidssituasjon. Etter skriftlig 
avtale med arbeidsgiver har Per forpliktet seg til ikke å ta med telefonen hjem etter endt 
arbeidsdag – og følger pålegget => Ingen sjablonbeskatning 
 
Eksempel 2 
Arbeidsgiver dekker utgifter til Marits mobiltelefon inntil kr 3.000 pr år. Marit har i 2006 en 
totalregning på mobiltelefon på kr 4.500., og dekker de resterende kr 1.500 selv. 
Skattepliktig fordel: 
Én tjeneste:  Årskostnad dekket av arbeidsgiver: 3.000 
  - Bunnfradrag:    1.000  
  Utgangspunkt for sk.pl. fordel: 2.000 
  - Egenbetaling    1.500 
  Skattepliktig fordel      500
 
Eksempel 3 
Arbeidsgiver dekker utgifter til Olas mobiltelefon inntil kr 10.000 pr år. Ola har i 2006 en 
totalregning på mobiltelefon på kr 13.000. Han betaler altså de resterende kr 3.000 selv.  
Skattepliktig fordel: 
Én tjeneste:  Årskostnad dekket av arbeidsgiver:  10.000 
  Utgangspunkt for sk.pl. fordel:   4.000 (sjablon-beløp) 
  - Egenbetaling      3.000  
  Skattepliktig fordel       1.000
 
Eksempel 4 
Randi har fri mobiltelefon hos arbeidsgiver som hun disponerer hele døgnet. Totalregning 
2006 utgjør kr 8.000. I tillegg har Randi telefondekning på fasttelefon hjemme kr 3.200. 
Totalregning på fasttelefon er kr 5.000 
Skattepliktig fordel: 
To tjenester:  Årskostnad dekket av arbeidsgiver: 11.200 
  Utgangspunkt for sk.pl. fordel:   6.000 (sjablon-beløp) 
  - Egenbetaling      1.800  

Skattepliktig fordel:      4.200
 
Eksempel 5 
Nils får dekket telefonutgifter for hjemmetelefon med fast beløp kr 3.200 pr år. Totalregning 
på hjemmetelefon var i 2006 kr 6.000.  I tillegg er det dekket dokumenterte tjenestesamtaler 
for mobiltelefon med kr 800. 
Skattepliktig fordel: 
Én tjeneste:  Årskostnad dekket av arbeidsgiver:    3.200 
  - Bunnfradrag:        1.000   
  Utgangspunkt for sk.pl. fordel:   2.200 
  - Egenbetaling      2.800  
  Skattepliktig fordel              0
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Det forutsettes her at dekning av dokumenterte tjenestesamtaler er dokumentert og 
spesifisert i samsvar med de krav skattedirektoratet stiller (se rundskrivet).  Da kan 
dekningen for mobiltelefon holdes utenom sjablonberegningen.  
Hvis dette ikke er tilstrekkelig dokumentert / spesifisert,  vil også dekning for mobiltelefon 
rammes av sjablonregel, og fordelsbeskatningen skjer ut fra at det er to tjenester som 
dekkes. 
 
Eksempel 6 (”Utenfor ordinær arbeidsituasjon”) 
Kari jobber som kirketjener / vaktmester. Hun har oppmøtested på kirkekontoret men utfører 
sitt arbeid knyttet til 4 ulike kirker. Kari disponerer arbeidsgiverfinansiert mobiltelefon og får 
dekket utgifter inntil kr 3.000. Mobiltelefonen disponeres hele døgnet, bl.a ut fra ønsket å 
kunne tilkalles ved behov. Kari har en totalregning for 2006 på kr 5.000. 
Skattepliktig fordel: 
Én tjeneste:  Årskostnad dekket av arbeidsgiver: 3.000 
  - Bunnfradrag:      1.000   
  Utgangspunkt for sk.pl. fordel: 2.000 
  - Egenbetaling    2.000  
  Skattepliktig fordel            0
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