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Hvornår kan man få skattefri befordringsgodtgørelse? © 

 
 

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

www.v.dk 
  
Jeg har med interesse læst artiklen om kørsel og parkering i arbejdsgivers tjeneste. 

 

Skulle din artikel udvides, kunne jeg godt bruge lidt om, hvor og hvornår arbejdsgiver 

må udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. F.eks. hvis jeg kører fra hjem til en kunde i 

nærheden af min firma-adresse.  

 

Mvh. K.B. 

 

Svar  

Deres spørgsmål har givet anledning til artiklen ovenfor. 

 

Som nævnt ovenfor omfatter erhvervsmæssig befordring: 

• Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage in-

den for de forudgående 12 måneder (60-dages-reglen). 

• Befordring mellem arbejdspladser 

• Befordring inden for samme arbejdsplads. 

 

60-dages-reglen 
Udgangspunktet er her, at befordring mellem hjem og arbejdsplads anses for at være 

privat. 60-dages reglen bestemmer dog, at kørsel mellem hjem og arbejde i indtil 60 ar-

bejdsdage inden for de forudgående 12 måneder er erhvervsmæssig. Kørsel mellem 

hjem og arbejde anses dermed først som privat efter dag 60.  

 

http://www.v.dk/
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Køres der således fra hjemmet til konstant skiftende arbejdspladser og ikke til samme 

arbejdsplads i mere end 60 dage, er befordringen hele tiden erhvervsmæssig. De 60 dage 

på en arbejdsplads kan ligge i forlængelse af hinanden eller ligge spredt. Overstiger an-

tallet af arbejdsdage på samme sted 60 dage, anses arbejdspladsen for fast og befordrin-

gen dermed for privat.  

 

60-dages perioden afbrydes for det enkelte arbejdssted, således at der begynder en ny 60-

dages periode, hvis der er forløbet 60 på hinanden følgende arbejdsdage, siden den på-

gældende sidst har været på arbejdspladsen. Det er kun den direkte kørsel mellem sæd-

vanlig bopæl og den enkelte arbejdsplads, der tæller med i de 60 dage, hvorimod kørsel 

til arbejdspladsen i løbet af dagen som følge af kørsel mellem arbejdspladser ikke tæller 

med. Afbrydes et ansættelsesforhold, påbegyndes en ny 60-dages-periode.  

 

Mellem arbejdspladser og på samme arbejdsplads 
Befordring mellem arbejdspladser og indenfor samme arbejdsplads, f.eks. et skovområ-

de, anses altid for erhvervsmæssig. For lønmodtageres befordring mellem flere arbejds-

pladser er det en forudsætning for at anvende disse regler, at arbejdet på arbejdspladser-

ne udføres for samme arbejdsgiver.  

 

Hvad er en arbejdsplads 
Efter tilkendegivelserne i lovforslaget til disse regler er alle former for arbejdspladser, 

der ikke tillige er skatteyderens bopæl, omfattet af reglerne, herunder f.eks. kørsel til 

kundebesøg, konferencer eller afhentning af post eller materialer. Er det nødvendigt af 

hensyn til arbejdet, at skatteyderen overnatter udenfor bopælen, f.eks. på hotel, anses 

befordringen til hotellet som en del af befordringen til arbejdspladsen. Får hotellet ka-

rakter af et midlertidigt opholdssted på grund af flere overnatninger, vil kørsel mellem 

hotellet og arbejdspladsen blive omfattet af 60-dages reglen.  

 

Kunder med bopæl tæt på den faste arbejdsplads 
For nu at vende tilbage til Deres spørgsmål, er sagen den, at Deres arbejdsgiver kan ud-

betale skattefri befordringsgodtgørelse ved befordring mellem Deres sædvanlige bopæl 
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og en kunde, selv om kunden har bopæl i nærheden af Deres faste arbejdsplads, hvis 

betingelserne for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse i øvrigt er opfyldt.  

 

 
 _______ o _______ 

  
 

 


