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Ingen lovgivning om flypendleres befordringsfradrag
I ReviFaxen nr. 1283 omtalte vi et lovforslag om flypendleres befordringsfradrag. Dette lovforslag er taget af bordet,
da visse flypendlere ikke ønskede denne lovgivning.

Flypendlere og befordringsfradrag
Det var foreslået, at flypendlere i stedet for at fratrække de faktiske udgifter til fly kunne vælge at opgøre
befordringsfradraget efter kilometertaksterne, når der var tale om ruteflytransport inden for EU/EØS.
Der var dog tale om nedsatte satser, når den daglige befordring oversteg 400 kilometer, dog ikke ved
bopæl i de såkaldte danske udkantskommuner.

Lovforslaget er taget af bordet, og der indføres ikke lovgivning om opgørelse af befordringsfradrag for
flypendlere. Det kan umiddelbart undre lidt, at der var modstand mod forslaget, da flypendleren kunne
vælge mellem fradrag for de faktiske udgifter til flybillet og fradrag efter kilometertaksterne, uanset
hvilken transportform, der blev anvendt.

Da der ikke bliver lovgivet på området, er regler og praksis uændret.

Hvordan er de gældende regler og praksis?
Hovedreglen er, at 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.

Hvis en person 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 Viborg
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og arbejder i Berlin, har valgt at flyve mellem Danmark og Tyskland. Denne person kan efter de
gældende regler og praksis foretage fradrag for de faktiske udgifter til flytransport med tillæg for
befordring til og fra lufthavnene beregnet efter de almindelige kilometertakster. Personen kan ikke vælge
at beregne fradraget efter kilometertaksterne.

Sådan har det været i mange år, og sådan er det fortsat.

Med venlig hilsen
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