Lovforslag om flypendleres befordringsfradrag
Skatteministeren har fremsat lovforslag, der fra og med indkomståret 2018 giver flypendlere inden for
EU/EØS mulighed for at beregne deres befordringsfradrag efter de almindelige regler, dog til nedsat
kilometertakst for daglig befordring ud over 400 kilometer.

Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads
Fradrag for befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads beregnes på grundlag af den normale
transportvej ved bilkørsel efter kilometertakster, der årligt fastsættes af Skatterådet. Denne opgørelsesmetode
bruges normalt uanset valg af transportform.

Befordring sker med rutefly
Hvis personen på grund af de givne geografiske forhold, tidsforbrug og økonomisk rimelighed anvender fly,
kan han i stedet fratrække den faktiske udgift til flytransport. En person, der eksempelvis bor i Berlin og
arbejder i København, anvender fly til transport mellem bopælen og arbejdspladsen.

Denne person kan efter de gældende regler foretage fradrag for de faktiske udgifter til flytransport med tillæg
af befordring til og fra lufthavnene beregnet efter de almindelige kilometertakster. Personen kan ikke vælge
at beregne fradraget efter kilometertaksterne.

Lovforslag om valgfrihed for opgørelsen af befordringsfradrag
Det foreslås, at flypendlere i stedet for at fratrække de faktiske udgifter til fly kan vælge at opgøre
befordringsfradraget efter kilometertaksterne, når der er tale om ruteflytransport inden for EU/EØS. For
daglig befordring udover 400 kilometer bliver satsen dog kun 25 % af den takst, der gælder for daglig kørsel
mellem 24 og 100 kilometer. Det er kun fradrag efter kilometertaksterne, flypendleren kan opnå. Indgår der
ved transport i bil udgifter til færgebilletter eller broafgift, er der ikke fradrag for disse ikke-afholdte
udgifter.

Valget af fradragsmetode gælder for hele indkomståret.

Personer med sædvanlig bopæl i en dansk yderkommune, der ikke omfattes af halveringen af taksten ved
daglig befordring ud over 120 kilometer, kan beregne fradraget med den fulde takst for samtlige kilometer ud
over de første 24 kilometer. Der sker altså ikke en nedsættelse af taksten for daglig befordring på mere end
400 kilometer.
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