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En afgørelse fra Skatterådet åbner op for muligheden for at en arbejdsgiver 
kan yde fri mobiltelefon til hele en medarbejders husstand. Og altså ikke kun til 
medarbejderen personligt – uden at det koster medarbejderen en krone mere 
end de kr. 3.000, som medarbejderen allerede beskattes af, hvis medarbejde-
ren i forvejen har fri mobiltelefon.

Årsagen til, at dette lille arrangement kan lade sig gøre, er udbredelsen af 
mobiltelefoner i Danmark. I dag er fl ere mobilabonnementer i Danmark end der 
er indbyggere og mange har sagt deres fastnet-abonnement op og anvender 
deres mobiltelefon som den eneste telefon. På den baggrund har Skatterådet 
valgt at sidestille fri mobiltelefon med fri fastnet-telefon. Hvis en medarbejder 
har fri fastnet-telefon, kan hele familien frit ringe fra den uden, at det koster 
ekstra. Derfor skal familien til medarbejdere, der har betalt mobiltelefon have 
samme mulighed for at ringe ”gratis”. Men da en mobiltelefon ofte er personlig 
og følger ejeren, har familien ikke mulighed for at benytte telefonen på samme 
måde som en fastnet-telefon. Derfor tillader Skatterådet, at arbejdsgiverne kan 
give fri mobiltelefoni til hele medarbejderens familie uden at medarbejderen 
beskattes yderligere end kr. 3.000.

Der er dog nogle få betingelser, der skal opfyldes for, at det kan lade sig gøre. 
Abonnementerne som skal betales af arbejdsgiveren skal være registreret med 
arbejdsgiveren som ejer af abonnementet og med medarbejderen som bruger. 
Det er således ikke muligt at få betalt børnenes eksisterende abonnement uden 
videre. Abonnementet skal først overføres til arbejdsgiveren og registreres med 
medarbejderen som bruger. 

Hvis man som arbejdsgiver synes, at det måske er lige lovligt storsindet at 
betale hele familiens mobilregning, er det muligt at indføre et loft over, hvor 
meget fi rmaet vil betale, eksempelvis kr. 5.000 om året. Hvis familien taler for 
mere end kr. 5.000 på et år, skal familien selv betale det overskydende beløb. 
Medarbejderen har imidlertid fradragsret for egenbetaling. Det vil sige, at med-
arbejderen kan trække de omkostninger han selv betaler for telefoni fra i de kr. 
3.000 som medarbejderen beskattes af. Hvis familien eksempelvis har ringet 
for kr. 2.000 over det aftalte loft, kan medarbejderen trække de kr. 2.000, som 
han selv skal betale fra i de kr. 3.000, som er den maksimale beskatning af 
værdien for fri telefon. Det vil sige, at medarbejderen kun bliver beskattet af 
kr. 1.000 for værdien af fri mobiltelefon for hele familien. Medarbejderen kan 
dog ikke få penge tilbage, hvis han selv skal betale mere end de kr. 3.000 som 
er maksimalbeskatningen. Der går det i nul. Han bliver ikke beskattet, men får 
heller ikke yderligere fradrag.

Hvis man føler sig rigtigt i gavehumør, kan man jo også give medarbejderen 
fri fastnet-telefon og internet, og såmænd gerne både hjemme og i sommer-
huset. Det koster ikke ekstra for medarbejderen, da man maksimalt kan blive 
beskattet med kr. 3.000 for hele herligheden.

Afgørelsen, der har nr. SKM2007.405.SR, kan fi ndes på  www.skat.dk.
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Er biometri værd at røre ved?

I almindelighed er 
biometri en videnskab 

om indsamling og ana-
lyse af biologiske eller 
sundhedsmæssige data 
ved hjælp af statistiske 
og matematiske meto-
der. www.tibs.org ”Den 

Internationale 
biometriske Society”  

Som en gren af informa-
tionsteknologien, 
henviser biometri 

specifi kt til en teknologi 
for mål og analyse af 
menneskelige kende-

tegn organ, såsom øjne, 
fi ngeraftryk, iris, ansigt 
og hænder til brug som 
middel til identifi kation 

eller verifi kation/
godkendelse
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Biometrisk udstyr til brug for f.eks. afl æsning af fi ngeraftryk 
består af: 
• En læser eller scanner enhed 
• Software, der konverterer de scannede oplysninger i digi-

tal form og sammenligner match points 
• En database, der gemmer de biometriske data til sam-

menligning 

Scanneren konverterer de scannede oplysninger i digital 
form, der herefter analyseres og sammenlignes med de op-
lysninger, der er lagret i en database (centralt eller lokalt).  
Det er et udtræk af disse data, de såkaldte match point (ska-
belon), der bruges til at lave sammenligningen og bekræfte, 
at den faktiske person er den, som han udgiver sig for at 
være for at få adgang til nogle område eller program. 

 Biometri bruges på to måder - identifi kation og verifi -
cering.  For at legitimere sig, anvendes den til at bestemme 
hvem en person rent faktisk er.  Det sker ved at benytte en 
bestemt biometrisk karakteristika, f.eks. fi ngeraftryk og sam-
menligne det med et utal af selvsamme karakteristika lagret 
i en database, der ved et match kommer op med et navn.  Et 
eksempel på en sådan database er den hvor FBI opbevarer 
alle fi ngeraftryk af kriminelle.  Når en forbrydelse er begået 
tjekkes om fi ngeraftryk fra gerningsstedet er opført i databa-
sen, hvorved politiet kan fi nde ud af om nogen, der tidligere 
er dømt for en forbrydelse, har begået forbrydelsen.  En stor 
del af processorkraft er nødvendig til at opretholde en data-
base med ca. 200 mill. fi ngeraftryk. 

 Kontrol med biometri kan også anvendes til at verifi cere 
(fastslå rigtigheden), at en person er den han / hun siger, de 
er.  Det foregår på den måde, at bestemte karakteristika, som 
f. eks. håndaftryk, stemme, iris eller fi ngeraftryk sammenlig-
nes med oplysninger, der er lagret på f.eks. et smart card, om 
den pågældende person.  Det kræver ikke så meget proces-
sorkraft, fordi databasen som regel er lille og begrænset til 
en bestemt organisation. 

Der er to typer af biometri - adfærdsmæssige og fysiske.  
Eksempler på biometri med adfærdsmæssige egenskaber 
omfatter: 
• Stemme genkendelse – specifi kke tale mønstre og lyden 

af stemmen 
• Underskrifts genkendelse - særlige mønstre af håndskrif-

ten 
• Genkendelse af tastetryk - skrivningsmønstre ved måling 

af afstanden mellem indtastede ord 
• Ganganalyse - kendetegn for et persons gangart 

Eksempler på fysisk biometri omfatter: 
• Fingeraftryk – analyse af fi ngeraftryksmønstre 
• Ansigtsgenkendelse - måling af ansigtstræk 
 • Håndaftryk – måling af størrelse og form af hånden 
 • Iris scanning – måling af øjets regnbuehinde 
 • Retina scanning – analyse af øjets blodkar 
 • Vaskulære mønstre – analyse af en persons vener 
 • Interne fysiologiske indikatorer – EEG (hjernebølger) eller 

EKG (hjerterytmer)-funktioner 
 • DNA - analyse af genetisk makeup 

 DNA anses i dag for at være den mest præcise biometri af 
alle og anvendes af politi og retsvæsen til at identifi cere en 
formodet forbryder så vel som grundlag for frifi ndelse af per-
soner, som tidligere er blevet dømt for en forbrydelse. Brugen 
af denne teknologi sker ved en analyse af gener, som kan fi n-
des i den mindste  blodprøve eller endda en hårprøve.  Fædre 
bestemmes også ud fra den biometriske teknologi, selv om 
blodprøver kan også benyttes i den sammenhæng Men brug 

af biometri til at fastslå faderskabet er mere pålidelige, fordi 
den analyserer den samlede genetiske sammensætning af en 
person og sammenligner det med faderens DNA. 

 På grund af sårbarheder i et biometrisk system både sik-
kerhedsmæssigt så vel som med hensyn til beskyttelse af 
brugerens privacy har øget forskning og udvikling i de sene-
ste år haft fokus på såkaldt biometrisk kryptering - en proces, 
som sikkert binder en PIN-kode eller en kryptografi sk nøgle 
til en biometrisk kode, således at hverken nøglen eller det 
biometriske eksemplar kan hentet fra den gemte skabelon.  
Nøglen genskabes kun, såfremt et life biometrisk eksemplar 
præsenteres til verifi kation. 

Det som gør biometri interessant er, at det er den eneste 
teknologi i dag som på en overbevisende måde linker en per-
son til en ekstern enhed, f.eks. et nøglekort eller en dør. Både 
kort (uden biometri) og pinkoder kan mistes, stjæles eller 
videregives, hvorfor man ikke kan være sikker på, hvem der 
har fået adgang til et beskyttet område en computer osv. 

Hertil kommer, at biometri som ikke er knyttet til et kort på 
mange områder løser den udfordring som sikkerhedsbran-
chen har haft til alle tider, at kombinere bekvemmelighed 
med høj sikkerhed, idet du ved brug af f.eks. dit fi ngeraftryk 
som adgangsmedie ikke behøver at huske et nøglekort eller 
pinkode.

Biometri som ID er i de senere år udviklet til en lang 
række applikationer og formål. F.eks. skal alle EU pas have 
en kontaktløs chip der indeholder et digitalt foto og kan in-
deholde fi ngeraftryk for at sikre forfalskning. Herhjemme har 
Bornholmstrafi kken opsat fi ngeraftrykslæsere, som tillader 
stamkunder at køre hurtigere ombord. Discountkæden Fakta 
har installeret Skandinaviens største biometriske løsning. I 
alle kædens butikker er der installeret fi ngeraftrykslæser ved 
kasseterminalerne og diskoteket Crazy Daisy i Viborg har se-
nest indført et biometrisk register for gæsterne. 

I de sidste par år har også biometriske låse vundet ind-
pas på markedet. F.eks. kan Siemens Bewator tilbyde en lås 
med indbygget fi ngeraftrykslæser og fi rmaerne Operation 
Sikring samt Birkegaarden har tilsvarende produkter i palet-
ten. Sidstnævnte leverandør har i øvrigt for nylig solgt en 
biometrisk løsning til Soldalen i Gilleleje, som er en ræk-
kehusbebyggelse på 53 boliger.  

Biometriske dørsystemer erstatter nøgler og eventuelt pin-
koder og er især interessante for privatboliger og enkeltkon-
torer fordi de er mere brugervenlige . Fysisk adgangskontrol 
med anvendelse af fi ngeraftryk eller f.eks. iris genkendelse er 
et alternativ eller supplement til systemer baseret på smart 
cards og pinkoder.

Man skal imidlertid være opmærksom på, at før man væl-
ger en biometrisk løsning skal man nøje vurdere behovet og 
de sikkerhedsmæssige og privatlivsbeskyttende udfordringer. 
Biometri betragtes nemlig som personfølsomme data og 
såfremt løsningen ikke er designet korrekt kan den udsæt-
tes for hackerangreb. Videnskabsministeren har et ønske om 
at indføre et biometrisk borgerservicekort som vil gøre det 
muligt for os alle komme hurtigere og lettere i kontakt med 
det offentlige samtidig med at forvaltningen effektiviseres. 
Et sådant kort vil komme til at indeholde meget fortrolige 
persondata, hvorfor et sådant projekt stiller ekstremt store 
krav til sikkerheden og privatlivsbeskyttelsen. På tale er så-
ledes en model baseret på et smart card med en pinkode og 
såkaldt krypteret biometri.  

Så svaret på spørgsmålet er, at biometri er værd at røre 
ved, såfremt produktet eller løsningen vælges eller designes 
korrekt.

Danish Biometrics rådgiver gerne om den rette brug af 
biometri og afholder skræddersyede seminarer. For yderligere 
oplysninger kan man besøge www.danishbiometrics.org. 


