Hjemmekontor via
Bruttolønsordning

Hvad er bruttolønsordningen?
Bruttolønsordningen er en form for personalegode, hvor
arbejdsgiveren giver medarbejderen et eller flere goder, mod
at udgifterne til goderne bliver trukket fra medarbejderens
bruttoløn.
Gennem ordningen bliver personalegodet typisk skattefrit,
så medarbejderen opnår en stor skattemæssig besparelse
sammenlignet med privatkøb.
Møbler og andet inventar til et hjemmekontor kan købes
på en bruttolønsordning, så medarbejderen får mulighed
for at sikre sig et ergonomisk og billigt hjemmekontor med
arbejdsgiverens hjælp.

Fordele ved hjemmekontor
via bruttolønsordningen
Dine fordele som medarbejder

Din arbejdsgivers fordele

• Et skattefrit hjemmekontor, som er
markant billigere end ved privatkøb

• Fradrag for anskaffelsessummen

• Mulighed for frit at indrette dit kontor

• Momsfradrag for den skønnede
erhvervsmæssige andel

• Ergonomisk inventar, som
giver mulighed for varierende
arbejdsstillinger og forebygger skader

• Gladere og mere effektive
medarbejdere, da komforten på
hjemmekontoret er forbedret

Krav til hjemmekontoret
Hvis du arbejder hjemmefra mindst 1 dag om ugen eller mere end
2 timer om dagen, er der visse krav, som din hjemmearbejdsplads
og derved dit hjemmekontor skal opfylde.

Dit arbejdsbord skal

• Være tilstrækkeligt bredt og dybt
• Kunne tilpasses i højden (der er ikke krav om et
hæve-/sænke-bord, men det er en god løsning)
• Have en overflade, som reflekterer mindst muligt

Din arbejdsstol skal

• Være stabil og sikre bevægelsesfrihed
• Have et stolesæde med justerbar sædehældning og
sædedybde
• Give mulighed for at indstille stoleryggen i højden
og at stille ryggen skråt

Din skærm skal

• Kunne justeres ift. lysstyrke og kontrast
• Stå således, at der ikke opstår genskin i skærmen
(overvej derfor en refleksfri skærm)
• Kunne vippes og justeres i højden

Din mus skal

• Være let og præcis
• Have de knapper og funktioner, du har brug for til at
udføre dine arbejdsopgaver

Dit tastatur skal

• Passe til dine arbejdsopgaver og arbejdsstilling
• Være adskilt fra skærmen

Belysningen i rummet skal

• Være en kombination af almindeligt lys og fokuseret
lys på tastatur og papirer
• Undgå at skabe refleks og blænding på skærmen

Hvad skal du have styr på ift.
bruttolønsordningen?
Bruttolønsordningen skal aftales som et tillæg til lønaftalen,
og kan derfor normalt kun vedtages ved de årlige
lønforhandlinger. Dog kan aftalen også vedtages, hvis der
opstår et akut behov for hjemmearbejde.
Tillægget udformes som en skriftlig aftale mellem
arbejdsgiver og medarbejder. Når du køber møbler og inventar
hos Lomax, har vi en færdig bruttolønsaftale, som du nemt
kan udfylde.
Aftalen skal løbe over minimum 12 måneder og indebære en
månedlig lønnedgang på et fastsat beløb.
I aftaleperioden har arbejdsgiveren det fulde ejerskab over
møbler og tilbehør til hjemmekontoret. Når aftalen ophører,
bliver medarbejderen ikke automatisk ejer af inventaret. Til
gengæld kan medarbejderen købe inventaret til den nye
markedsværdi, som er lavere end den oprindelige værdi.
Kontakt din virksomheds revisionsfirma for yderligere
rådgivning.

Priseksempel
Produkt

Anskaffelsessum

Bruttotræk pr. MDR*

Netto ved 40,3%

Netto ved 56,4%

Hæve-/sænkebord

3.748 KR.

104 KR.

62 KR.

45 KR.

Bordlampe

873 KR.

24 KR.

14 KR.

10 KR.

Kontorstol

1.868 KR.

52 KR.

31 KR.

23 KR.

PC Monitor

1.123 KR.

31 KR.

18 KR.

14 KR.

Alle priser er inkl. Moms og fragt.
*Beregnet på 36 mdr. Efter senest 36 mdr. Kan medarbejderen overtage møblerne for restværdien på typisk 5%
Ovenstående priseksemplerne tager udgangspunkt i topskat (56,4%) samt bundskat (40,3%)
Der tages forbehold for trykfejl.

Hos
Lomax gør
vi det nemt for
dig at få udstyret
det perfekte
hjemmekontor til
en god pris

Vi står klar
til at vejlede dig
om både bruttolønsordningen og den
gode indretning af
hjemmekontoret

Lomax er
totalleverandør
af kontorudstyr
og møbler til dit
arbejdsliv

47 36 80 00
www.lomax.dk
salg@lomax.dk

