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Slut med et fortrykt befordringsfradrag på årsopgørelsen
Indtil nu har befordringsfradraget i mange tilfælde været indberettet af din arbejdsgiver, og
dermed automatisk været fortrykt på din personlige årsopgørelse fra SKAT. Dette bliver
ændret for år 2020, således at din årsopgørelse i marts 2021 ikke længere automatisk vil
have fortrykt et befordringsfradrag.
Grunden til ændringen
Det danske arbejdsmarked er ændret som følge af blandt andet stor grad af fleksibilitet i
forhold til hjemmearbejdspladser, som også set under Corona pandemien. Det er derfor
ikke længere muligt for SKAT at give et realistisk skøn på et års normale antal
kørselsdage til og fra arbejde. Og netop antal dage bestemmer størrelsen på dit
befordringsfradrag. Derfor ophører den automatiske indberetning af befordringsfradraget.
Dette skal du gøre, hvis du har ret til befordringsfradrag
Hvis du opfylder betingelserne for befordringsfradrag, skal du som lønmodtager fremover
selv selvangive dit befordringsfradrag, når du modtager din årsopgørelse. Årsopgørelsen
for år 2020 modtages i marts 2021.
Regler om befordringsfradrag er følgende:





Du skal have mere end 24 km til og fra arbejde (over 12 km hver vej). Fradraget
omfattet befordring til alle typer af lønnet arbejde og er uafhængig af, om du kører i
bil, på cykel eller med offentlig trafik.
Fradrag skal kun beregnes for de dage, hvor du reelt kører til og fra arbejde (altså
ikke hjemmearbejdsdage, kursusdage, sygedage, orlov mv.).
Du kan ikke opnå befordringsfradrag, hvis din arbejdsgiver betaler udgifterne til din
befordring, eller hvis du har fri bil stillet til rådighed.

Ændringer for arbejdsgivere
For arbejdsgiverne betyder ændringen, at der ikke længere er pligt til at indberette i felt 11.
Felt 11 vil blive nedlagt. Der er desuden ingen grund til at rette i de allerede angivne
oplysninger i felt 11 for år 2020, da oplysningerne heri for år 2020 generelt ikke vil blive
anvendt af SKAT.

Det er værd at være opmærksom på, at brugen af felt 63 udvides til at omfatte, at
arbejdsgiver skal krydsmarkere, hvis arbejdsgiver betaler for en ansats adgang til
befordring mellem hjem og arbejde med enten offentlige eller private transportmidler.
Nævnte krydsmarkering omfatter ikke ansatte med fri bil beskattede biler.

