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Normalt rådgiver AAU ikke ansatte om almindelige skatteforhold. Grundet de mange henvendelser der har 
været omkring skattefradrag, fremkommet på baggrund af vores præcisering af reglerne for AAU-ansattes 
godtgørelse af kørsel i privat bil, i forbindelse med en tjenesterejse, udtaler vi os undtagelsesvis om dette i 
denne sag.  

   

Udbetaler arbejdsgiveren ikke skattefri godtgørelse for alle 
erhvervsmæssigt kørte kilometer, kan der beregnes almindeligt 
befordringsfradrag efter 9C for de kilometer, der ikke betales godtgørelse 
for.  
Det vil sige, kører en medarbejder på AAU fra Bopæl til midlertidigt arbejdssted og retur til Bopæl (60km + 
60 km) i alt 120 km. Er afstanden fra sædvanlig bopæl til fast arbejdssted (50 km x 2) = 100 Km, så kan AAU 
godtgøre 20 km. De 100 km som medarbejderen ikke får godtgjort, kan medarbejderen fradrage efter 
ligningslovens § 9 C.  

   

Hjemlen til dette findes i nedenstående:  
   
   
Af cirkulære 72 til ligningsloven fremgår som nedenfor citeret  

"17.3.3.2. Fradrag efter § 9 C i tilfælde, hvor skattefri godtgørelse ikke ydes  

Udbetales der ingen godtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel, kan den skattepligtige foretage fradrag 
for befordring efter § 9 C, jf. § 9, stk. 5, 3. pkt.  
 
Fradrag for befordring mellem arbejdspladser og inden for samme arbejdsplads beregnes på samme måde 
som fradrag for befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads.  

Eksempel:  

En skattepligtig har en arbejdsdag følgende befordringsmønster frem og tilbage mellem sædvanlig bopæl 
og arbejdsplads: Sædvanlig bopæl - arbejdsplads A - arbejdsplads B - sædvanlig bopæl. Arbejdsgiveren 
udbetaler ingen skattefri godtgørelse. Den pågældende kan efter § 9 C fratrække den samlede befordring 
ud over 24 km med beløb, som beregnes på grundlag af den normale transportvej ved bilkørsel.  
Hvis der ydes hel eller delvis godtgørelse, kan der ikke foretages fradrag for den befordring, der har dannet 
grundlag for godtgørelsen, jf. § 9 C, stk. 5. Udbetales der f.eks. skattefri godtgørelse med beløb, der er 
mindre end Ligningsrådets satser, er den pågældende afskåret fra at foretage befordringsfradrag for 
kørslen. "  
   
Da Ligningsloven er ændret en række gange siden 1996, hvor cirkulæret er fra, skal der i stedet henvises til 
ligningslovens § 9 B, stk. 4, 2. pkt.:  

Ligningslovens § 9 B, stk. 4, 2. pkt.:  

"Stk. 4. Befordringsgodtgørelse medregnes ikke ved indkomstopgørelsen, såfremt godtgørelsen ikke 
overstiger satser, som fastsættes af Skatterådet. Udbetaler arbejdsgiveren ikke hel eller delvis skattefri 
godtgørelse, kan fradrag for befordring foretages efter § 9 C.  
Uanset 2. pkt. kan lønmodtagere fradrage befordringsudgifter som nævnt i stk. 1, hvis de i forbindelse med 
kundeopsøgende aktiviteter afholder udgifter til befordring, der vedrører flere arbejdsgivere på én gang.  
Fradrag efter 3. pkt. er betinget af, at eventuelle befordringsgodtgørelser efter 1. pkt. medregnes ved 
indkomstopgørelsen." 
 


