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Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste© 
 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
  
 
Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kør-

sel i arbejdsgiverens tjeneste har stor praktisk betydning.  

 

Håndteres refusioner m.v. ikke korrekt, kan udbetalinger til medarbejderen blive skatte-

pligtige for medarbejderen. Det har derfor stor betydning, at skattereglerne følges nøje, 

og at der herunder sikres den relevante dokumentation.   

 

Der kan her peges på forskellige, ofte forekommende tilfælde.  

 

 

Befordring mellem hjem og arbejdsplads 

Selv om udgifter i forbindelse med befordring mellem hjem og arbejdsplads i en vis 

forstand kan siges at være afholdt ”i arbejdsgiverens tjeneste”, anses udgifterne som 

udgangspunkt som en privat udgift.  

 

For at sikre mobiliteten har der imidlertid gennem mange år været fastsat særlige regler 

om fradrag for udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads, hvis skatteyderens 

samlede, daglige transport mellem hjem og arbejdsplads overstiger 24 km. Fradrag kan 

opnås for den del af transportvejen, der overstiger 24 km. pr. dag.  

 

For befordring pr. arbejdsdag til og med 120 km. beregnes fradraget som udgangspunkt 

med en kilometertakst, som Skatterådet for 2016 har fastsat til 1,99 kr. pr. km. For kør-

sel ud over 120 km. er taksten det halve, nemlig 1,00 kr. pr. km. 

http://www.v.dk/
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SKAT har netop den 15. november 2016 offentliggjort Skatterådets tilsvarende satser 

for 2017. For 2017 er satserne 1,93 kr. pr. km. henholdsvis 0,97 kr. pr. km. Satserne er 

således faldet fra 2016 til 2017, hvilket skyldes faldende benzinpriser. 

 

Befordringsfradrag er et såkaldt ”ligningsmæssigt” fradrag. Det betyder, at skatteværdi-

en af fradraget i 2016 er på knap 29 pct. og i 2017 på 27,6 pct.  

 

Der gælder særlige regler om forhøjet fradrag for personer med bopæl i visse udkants-

kommuner samt for personer med lav indkomst.  

 

Endvidere gælder der særlige regler for invalide og kronisk syge, se herved artiklen 

”Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge” i Spørg om Penge den 23. april 2016.  

 

Har arbejdsgiveren stillet en gratis parkeringsplads til rådighed af hensyn til arbejdet, er 

denne fordel ved at få parkeringspladsen til rådighed efter særlige regler skattefri for 

medarbejderen.  

 

 

Befordring i arbejdsgiverens tjeneste 
Anvender medarbejderen egen bil til erhvervsmæssig kørsel, dvs. befordring i arbejds-

giverens tjeneste, kan arbejdsgiveren udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til med-

arbejderen, hvis godtgørelsen ikke overstiger Skatterådets satser.   

 

For 2016 er Skatterådets satser 3,63 kr. pr. km. for kørsel til og med 20.000 km. og 1,99 

kr. for kørsel ud over 20.000 km. årligt. For 2017 er de tilsvarende satser henholdsvis 

3,53 kr. og 1,93 kr. pr. km. Også her er satserne således faldet fra 2016 til 2017. 

 

Det er en grundlæggende forudsætning for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørel-

se, at arbejdsgiveren fører kontrol med antallet af kørte km. i lønmodtagerens egen bil. 

Føres der ikke en sådan kontrol, skal medarbejderen beskattes af befordringsgodtgørel-

sen som skattepligtig personlig indkomst. Der kan således, alt afhængigt af skatteyde-

rens øvrige indkomst, blive tale om beskatning med den højeste marginale beskatning. 
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Manglende kontrol kan ikke efterfølgende repareres, og det er selvsagt ærgerligt at blive 

beskattet af en godtgørelse vedrørende reel kørsel i arbejdsgiverens tjeneste, hvor med-

arbejderen har afholdt udgifterne til kørslen af beskattede midler, blot fordi der ikke er 

foretaget kontrol.   

 

Bogføringsbilag vedrørende den erhvervsmæssige kørsel skal indeholde følgende oplys-

ninger:  

1) Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer. 

2) Kørslens erhvervsmæssige formål. 

3) Dato for kørslen. 

4) Kørslens mål med eventuelle delmål. 

5) Angivelse af antal kørte kilometer. 

6) De anvendte satser. 

7) Beregning af befordringsgodtgørelsen. 

 

Som allerede berørt må det anbefales at udvise stor påpasselighed med overholdelse af 

betingelserne for skattefri befordringsgodtgørelse.  

 

Det er ikke muligt for arbejdsgiver og medarbejder at aftale en fast månedlig eller årlig 

befordringsgodtgørelse med den virkning, at godtgørelsen er skattefri. Indgås en sådan 

aftale, skal medarbejderen således beskattes af godtgørelsen.  

 

Noget andet er, at en arbejdsgiver kan udbetale forskud på skattefri befordringsgodtgø-

relse med acontobeløb for hver enkelt kørsel eller med ugentlige eller månedlige acon-

tobeløb. Forskuddet skal være afpasset modtagerens forventede erhvervsmæssige kørsel, 

og den endelige opgørelse og afregning af den skattefri befordringsgodtgørelse - alt efter 

de ovenstående regler - skal være foretaget ved udgangen af den måned, som følger efter 

måneden, hvor den erhvervsmæssige kørsel er foretaget. 

 

Lønmodtagere, der ikke har modtaget skattefri befordringsgodtgørelse fra arbejdsgive-

ren, kan kun foretage befordringsfradrag efter reglerne om fradrag for befordring mel-

lem hjem og arbejdsplads, og dermed med de lave satser på 1,99 kr. pr. km. henholdsvis 

1,00 kr. pr. km. (2016) samt 1,93 kr. pr. km. henholdsvis 0,97 kr. pr. km. (2017).  
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Parkeringsudgifter 
Vedrørende parkeringsudgifter i forbindelse med erhvervsmæssig befordring i egen bil, 

har SKAT netop ændret den hidtidige praksis, via et såkaldt styresignal af 16. november 

2016, offentliggjort i SKM2016.537.SKAT. 

 

Styresignalet præciserer, at det er muligt særskilt at få dækket eventuelle parkeringsud-

gifter skattefrit, uanset der samtidig hermed helt eller delvist bliver udbetalt skattefri 

befordringsgodtgørelse efter Skatterådets satser 

 

I begyndelsen af 2016 tilkendegav SKAT ganske vist, at det ikke var muligt at få sær-

skilt, skattefri dækning af eventuelle parkeringsudgifter, der afholdes i forbindelse med 

erhvervsmæssig kørsel, hvis der samtidig blev udbetalt helt eller delvis skattefri befor-

dringsgodtgørelse efter Skatterådets satser. 

 

Denne udmelding førte til en række henvendelser fra brancheorganisationer, og SKAT 

foretog herefter en fornyet gennemgang af problemstillingen.  

 

Under denne revurdering er SKAT nået frem til, at bestemmelsen om skattefri adgang til 

parkeringspladser giver adgang til, at parkeringsudgifter afholdt på grund af arbejdet 

kan betales eller refunderes særskilt medarbejderen skattefrit. Dette gælder, uanset at 

der eventuelt samtidig hermed bliver udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse med 

Skatterådets satser, jf. ovennævnte styresignal. 

 

Det er således med andre ord muligt at få dækket parkeringsudgifter skattefrit af ar-

bejdsgiveren, samtidig med, at der bliver udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse med 

Skatterådets satser. 

 

Som konsekvens af denne praksisændring kan selvstændige erhvervsdrivende og hono-

rarmodtagere fra 1. januar 2017 fradrage erhvervsmæssige parkeringsudgifter, uanset at 

de samtidig hermed foretager fradrag for erhvervsmæssige befordringsudgifter efter 

Skatterådets satser.  
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Lønmodtagere og medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissio-

ner, råd og lignende, der er blevet beskattet, fordi de har fået dækket parkeringsudgifter 

af arbejdsgivere mv., og samtidig hermed helt eller delvist har fået udbetalt skattefri 

befordringsgodtgørelse efter Skatterådets satser, kan anmode om at få genoptaget deres 

skatteansættelse. Der kan ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest 

den 1. maj i det 4. år efter udløbet af det pågældende indkomstår. Anmodning om gen-

optagelse skal indgives til SKAT, enten elektronisk via SKAT.dk eller fysisk til SKAT, 

Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing. 

 

 

Firmabil 
Har arbejdsgiveren stillet firmabil til rådighed for medarbejderen, afholder arbejdsgive-

ren på denne måde udgifterne til medarbejderens erhvervsmæssige kørsel. Der kan på 

denne baggrund i sagens natur som udgangspunkt ikke udbetales skattefri befordrings-

godtgørelse til medarbejderen med henvisning til, at der foretages erhvervsmæssig kør-

sel.  

 

Afholder medarbejderen selv udgifter til parkering i forbindelse med erhvervsmæssig 

kørsel, antages denne i SKAT´s vejledning at kunne refunderes medarbejderen uden 

skattemæssige konsekvenser.  

 

For parkering i forbindelse med arbejdsstedet må medarbejdere, der har fået stillet fri bil 

til rådighed, antages på lige fod med andre medarbejdere at være omfattet af grundreg-

len om skattefri benyttelse af parkeringspladser, som arbejdsgiveren stiller til rådighed 

for ansatte.   

 
_______ o _______ 

 
 


