Biler – en jungle af regler
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Befordringsfradrag
Årsopgørelserne fra SKAT er netop frigivet og i den forbindelse kan forholdet omkring befordring
mellem hjem og arbejde være en god ide at kontrollere.
I mange tilfælde er fradraget indberettet af arbejdsgiver og beregnet som normal transportvej
hver dag tur-retur fra bopæl til arbejdsplads, hvilket udgør et fradrag i 216 dage, på kr. 1,96 pr. km
for antal kilometer mellem 25 – 120.
Såfremt fradraget ikke er indberettet af arbejdsgiver kan du selv indberette det via
SKAT.Borger.dk.
Du skal også selv indberette din befordring til SKAT, såfremt du eksempelvis har kørsel i mere end
216 dage, har kørsel flere gange pr. dag mellem hjem og arbejde, hvis du har været syg i en
periode, eller hvis du har flere arbejdssteder samtidig.

Fri bil beskatning
Har du fri bil til rådighed fra arbejdsgiver kan det også være en god ide at kontrollere din lønseddel
for at beregne om værdien af fri bil er korrekt indregnet på din lønseddel.
Såfremt din arbejdsgiver har købt eller leaset en bil, der er under 36 måneder og stillet til den
rådighed for dig, skal den månedlige beskatning beregnes således, hvis bilen værdi eksempelvis
udgør kr. 350.000:
25% af kr. 300.000 + 20% af kr. 50.000, i alt kr. 85.000. Til dette beløb skal lægges årlig miljøtillæg
eller vægtafgift + 50%, eksempelvis kr. 8.000. I dette tilfælde vil du hver måned skulle beskattes af
kr. 7.750.

Midlertidig rabat på beskatning af el- og hybridbiler
Regeringen har indført en rabat på bruttobeskatningen af el- og hybridbiler, der gælder i perioden
fra 1. april 2020 til 31. december 2020. Rabatten udgør kr. 40.000 pr. år.
Såfremt du i marts måned 2020 er blevet beskattet af fri bil med kr. 7.000 vil det være ganske
korrekt, at beskatningen på din lønseddel for april måned bliver nedsat med rabatten og herefter
udgør kr. 3.667.

Godtgørelse for erhvervsmæssig anvendelse af egen bil
Såfremt du bruger din egen bil til erhvervsmæssig kørsel for din arbejdsgiver, kan du få udbetalt
kørselsgodtgørelse og denne godtgørelse er skattefri, såfremt den ikke overstiger kr. 3,52 pr.
kilometer (2020 sats).
Det er et krav at der udfyldes et oplysningsskema med en række informationer om kørslen,
herunder dato for kørslen, formål, antal kilometer m.v. Det er arbejdsgivers ansvar at kontrollere
dette regnskab førend udbetalingen finder sted.

