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Skattefri rejsegodtgørelse  
 

Hvem kan få skattefri rejsegodtgørelse:  

 

• Offentligt og privat ansatte lønmodtagere  

• Lønnede og ulønnede bestyrelsesmedlemmer  

• Fiskere  

• Selvstændigt erhvervsdrivende  

 
Skattefri rejsegodtgørelse kan udbetales under nedennævnte betingelser, hvis man er på rejse med 

overnatning og rejsens varighed er på mindst 24 timer. Der kan ikke udbetales skattefri rejsegodtgørelse på 

rejser uden overnatning (endagsrejser). Der kan ikke udbetales skattefri rejsegodtgørelse, hvis den 

modregnes i en forud fastsat løn.  
 

Skattefri rejsegodtgørelse 2021  

 

Kost:  

kr. 532 pr døgn  

 

Logi:  

Kr. 228 pr. overnatning  

(gælder ikke for turist- og langturschauffører)  
 

Loft over rejsefradrag kr. 29.300 kr. for 2021. 
 

Betingelserne er  

• at lønmodtageren enten skal være udsendt til at arbejde på et midlertidigt arbejdssted, som ikke må 
være lønmodtagerens sædvanlige arbejdssted, eller  

• at lønmodtageren ikke har mulighed for at overnatte i sin sædvanlige bolig på grund af afstanden 

mellem bolig og en midlertidig arbejdsplads.  

 
Hvad er et midlertidigt arbejdssted  

En arbejdsplads er kun midlertidig i de første 12 måneder.  

 
Dette gælder dog ikke hvis:  

• Arbejdsstedet flyttes mindst 8 km i takt med arbejdets færdiggørelse. For eksempel vejarbejde, 

ansatte på skibe og visse boreplatforme.  

 

12-måneders-reglen afbrydes i tilfælde af arbejdsstedsskifte  

• Ved flytning til et andet arbejdssted mindst 8 km fra det gamle, uanset om det er samme projekt.  

• Ved overgang til et andet projekt for samme arbejdsgiver  

• Ved arbejdsgiverskifte  
 

Reduktion for udgifter betalt efter regning  

Hvis arbejdsgiver har betalt for kosten, fratrækkes 15% af satsen for morgenmad, 30% af satsen for frokost 
og 30% af satsen for aftensmaden. Der kan altid udbetales en skattefri rejsegodtgørelse på 25%, uanset om 

kost er dækket af arbejdsgiveren efter regning.  

 
Betaler arbejdsgiveren overnatningsudgiften efter regning, kan der ikke udbetales skattefri godtgørelse for 

logi. Hvis morgenmad er inkluderet i logi udgifter, som betales efter regning af arbejdsgiveren, skal satsen 

for skattefri rejsegodtgørelse ikke reduceres med 15 % for morgenmad.  



 

Fradrag for rejseudgifter  
Ovennævnte beløb kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst, hvis arbejdsgiver ikke udbetaler det 

skattefrit.  

 

Hvis der udbetales et mindre beløb, kan differencen fratrækkes.  
Ulønnede bestyrelsesmedlemmer kan dog ikke fratrække rejseudgifter.  

 

Selvstændigt erhvervsdrivende  
Selvstændigt erhvervsdrivende kan vælge at fratrække skattefri rejsegodtgørelse efter ovennævnte 

standardsatser eller at fratrække faktiske rejseudgifter.  

 


