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Multimedieskatten sætter gang i forretningen 
  
Teleselskabet 3 oplever i øjeblikket en massiv interesse fra virksomheder, der vil købe smartphones og mobilt 

bredbånd til deres medarbejdere. For med indførelsen af multimedieskatten er der nu endnu flere fordele for 

både medarbejdere og arbejdsgivere ved at udstyre medarbejderne med nyt udstyr til mobil kommunikation. 
  
  
Før jul var mange virksomheder – såvel private som offentlige - tøvende med at købe nyt mobilt udstyr til med-

arbejderne på grund af usikkerhed om den nye multimedieskat. Men nu, hvor skatten er trådt i kraft, oplever 3 

en massiv interesse fra virksomheder, der ønsker at købe mere mobilt udstyr til medarbejderne.  

 

”Mange medarbejdere er med indførelsen af multimedieskatten blevet tvunget til at tage stilling til, om mobilen 

eller den bærbare computer skal blive på jobbet, fordi det modsatte udløser en ekstrabeskatning af medarbejde-

ren. Og for mange medarbejdere resulterer det desværre i et mindre fleksibelt arbejdsliv til skade for både med-

arbejderen selv og virksomheden. En del virksomheder benytter derfor lejligheden til at opgradere deres medar-

bejderes udstyr efter devisen; jo mere og jo bedre udstyr, desto mindre betydning har multimedieskatten,” siger 

Mads Transel, Salgs- og marketingdirektør Business i 3 Danmark. 

  

Virksomhederne udstyrer derfor medarbejderne med smartphones, mobilt bredbånd eller bærbare computere 

med indbygget bredbånd. På den måde får medarbejderen attraktive kommunikationsredskaber til en marginal 

beskatning, og virksomheden har fortsat fleksible medarbejdere. 

  

”Mobilitet og kommunikation er nøgleord i et moderne vidensamfund. For mange virksomheder er det helt es-

sentielt for deres konkurrenceevne, at deres medarbejdere er i stand til at kommunikere, uanset hvor de befinder 

sig. Omvendt ligger der for medarbejderne en stor frihed i ikke at være bundet til en kontorstol. Derfor er det 

både i virksomhedens og medarbejdernes interesse, at medarbejderne er udrustet med moderne kommunikati-

onsteknologi. Endelig er det en god mulighed for virksomhederne for at give deres medarbejdere et lille ekstra 

gode, uden at det koster dem en formue,” siger Mads Transel. 

   

Se yderligere oplysninger på www.3.dk/business. 
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Om 3: 

3 er Danmarks 3G-mobilselskab og Internet Service Provider. 3 tilbyder attraktive og innovative tjenester inden for 3G-mobil-telefoni og 

mobilt bredbånd. 3 er brand for Hi3G Access, som har 3G-licens i Danmark, Sverige og Norge og ejes af Hutchison Whampoa Ltd. (60 pct.) 

og Investor AB (40 pct.). Begge har global industriel og teknologisk erfaring. 3 samarbejder også med virksomheder i Hutchison Wham-

poa-gruppen, som har 3G-licenser i Australien, Østrig, Hongkong, Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3’s website 

på adressen: www.3.dk .  
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