Skattefri kørselsgodtgørelse og arbejdsgiverbetalt parkeringsudgifter
Kan arbejdsgiveren skattefrit dække medarbejderens parkeringsudgifter i forbindelse med erhvervsmæssig
kørsel, når medarbejderen samtidig modtager skattefri godtgørelse for kørsel i egen bil?
Svaret er ja.

Arbejdsgiverbetalt parkeringsudgifter
I løbet af 2016 har man flere gange kunnet læse i dagspressen, at det var SKATs opfattelse, at en
arbejdsgivers betaling af en medarbejders parkeringsudgifter i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel var
skattepligtig for medarbejderen, når arbejdsgiveren samtidig udbetalte skattefri kørselsgodtgørelse for
medarbejderens kørsel i egen bil.

SKAT har nu ændret opfattelse. Der har kunnet og kan fortsat ske skattefri dækning af en medarbejders
udgifter til parkering, selv om der for kørslen sker udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse.

Det samme gælder for bestyrelsesmedlemmer m.fl., der er omfattet af reglerne om skattefri
kørselsgodtgørelse.

Selvstændigt erhvervsdrivende og honorarmodtagere
Selvstændigt erhvervsdrivende og honorarmodtagere kan for erhvervsmæssig kørsel vælge enten at fratrække
de faktiske udgifter eller foretage fradrag efter satserne for skattefri kørselsgodtgørelse.

Vælges fradrag efter satserne for skattefri kørselsgodtgørelse, kan der ikke samtidig fratrækkes udgifter til
parkering.

Skatterådet har imidlertid besluttet at lade udgifter til parkering udgå ved beregningen af satserne for
skattefri kørselsgodtgørelse. Konsekvensen heraf er, at selvstændigt erhvervsdrivende og honorarmodtagere
fra og med den 1. januar 2017 kan få fradrag for de faktiske udgifter til parkering, selv om de vælger fradrag
for den erhvervsmæssige kørsel efter standardsatserne for skattefri kørselsgodtgørelse.

Satser for skattefri kørselsgodtgørelse 2017
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Skatterådet har offentliggjort satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for 2017. Satserne er mindre end i
2016. Begrundelsen for de lavere satser er, at bilerne kører længere på en liter brændstof, og at
parkeringsudgifterne ikke længere er indregnet i satsen.

Der kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil,
forudsat at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol.

For de første 20.000 kilometer udgør satsen 3,53 kr. pr. kilometer. Udgør årets kørsel hos arbejdsgiveren
mere end 20.000 kilometer, er satsen 1,93 kr. pr. kilometer for den overskydende del.

Godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel på cykel, knallert, 45-knallert og scooter udgør 0,52 kr. pr. km.
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