
 

Forord  
 

Lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende kan modtage skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig 

kørsel i egen bil og skattefri rejsegodtgørelse efter Ligningsrådets satser.  
 

Lønmodtagere kan ikke foretage fradrag for de faktiske erhvervsmæssige befordringsudgifter eller foretage fradrag 

med Ligningsrådets satser for den erhvervsmæssige befordring.  

 
Det er en betingelse for at modtage skattefri kørselsgodtgørelse, at den erhvervsmæssige kørsel kan dokumenteres.  

 

På vores hjemmeside kan De finde skemaer som gør det muligt for Dem at dokumentere den erhvervsmæssige 
kørsel over for skattemyndighederne. Kørebogen gør det endvidere muligt at holde styr på den vanskelige 60-dages-

regel.  

 

I Kørebogen informerer vi også om mulighederne for at modtage skattefri rejsegodtgørelse.  
 

Fri bil kan på grund af skatten i mange tilfælde være en dyr løsning for lønmodtagere og selvstændigt 

erhvervsdrivende. Kørebogen indeholder en artikel og 3 beregningseksempler, der viser, hvornår den skattefri 
kørselsgodtgørelse er at foretrække fremfor fri bil til rådighed.  

 

Guiden er senest opdateret 20. november 2020 
 

 

Inge Nilsson  

Statsautoriseret revisor  



 

Hvorfor skrive Kørebog?  
 
De kan modtage skattefri kørselsgodtgørelse eller De kan opnå skattefradrag, hvis De kan dokumentere den 

erhvervsmæssige kørsel.  

 

Kørebogen gør det muligt at dokumentere den erhvervsmæssige kørsel, så De ikke risikerer, at skattemyndighederne 
anser Deres kørsel for privat.  

 

Reglerne om krav til kørselsregnskab kan De finde i bekendtgørelse nr. 1166 af 19. november 2019. Loven stiller 
herefter konkrete krav til kørselsregnskabets indhold.  

 

Krav til kørselsregnskabet  

1. Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer  
2. Beskrivelse af kørslens erhvervsmæssige formål  

3. Dato for kørslen  

4. Kørslens mål med eventuelle delmål  
5. Angivelse af antal kørte kilometer  

6. De anvendte satser  

7. Beregning af befordringsgodtgørelsen  
 

Højesteret har fastslået  

"De beskattes af den del af kørselsgodtgørelsen, som De ikke kan redegøre fyldestgørende for".  
 

Hvis De har fri bil til rådighed for privat kørsel, bliver De beskattet af et beløb, der varierer i forhold til bilens alder 

og bilens anskaffelsessum. De beskattes af samme beløb, uanset om De kører mange eller få kilometer privat.  

 
Hvis De har bil til rådighed for Deres erhvervsmæssige kørsel og ikke må anvende bilen privat, så kan De med 

fordel anvende Kørebogen for at undgå beskatning af fri bil.  

 

Skatteministeren har udtalt:  

"Det kræves, at den ansatte kan godtgøre, at den samlede benyttelse af bilen udelukkende har været erhvervsmæssig 

i det pågældende indkomstår. En sådan dokumentation kan næppe være tilstrækkelig, hvis den er mindre detaljeret 

end et fuldstændigt kørselsregnskab".  
 

De har følgende valgmuligheder:  
 

Er De almindelig lønmodtager  
 

• Modtage skattefri kørselsgodtgørelse fra Deres arbejdsgiver.  

• Fri bil til rådighed.  

 

Er De lønmodtager med kundeopsøgende aktiviteter med mere end én arbejdsgiver  
 

• Modtage skattefri kørselsgodtgørelse.  

• Fri bil til rådighed.  

• Fradrag efter Ligningsrådets satser.  

• Fradrag for faktiske udgifter ved erhvervsmæssig befordring.  

 

Er De selvstændigt erhvervsdrivende (undtagen virksomhedsordningen)  
 

• Fradrag efter Ligningsrådets satser.  

• Fradrag for faktiske udgifter ved erhvervsmæssig befordring.  

 

 
 

 

 



 

Er De selvstændigt erhvervsdrivende (under virksomhedsordningen)  

 

• Fradrag efter Ligningsrådets satser.  

• Fradrag for faktiske udgifter ved erhvervsmæssig befordring.  

• Fri bil til rådighed.  

 

For andre end lønmodtagere og selvstændige - f.eks. honorarmodtagere 

  

• Fradrag efter Ligningsrådets satser.  

• Fradrag for faktiske udgifter ved erhvervsmæssig befordring.  

 


