REVIFAXEN
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER

Nummer 1359 af 31/1 2019
Lovforslag om forhøjet befordringsfradrag mv.
Skatteministeren har fremsat lovforslag om permanent forhøjet befordringsfradrag til personer bosat i de såkaldte
yderkommuner mv., indførelse af ø-fradrag, fradrag for passage af Kronprinsesse Marys Bro samt en nedsættelse
af bundskatten.

Lovforslag om styrket mobilitet i yderkommuner mv. (L 146)
Lovforslaget indeholder følgende elementer, der skal styrke mobiliteten for den arbejdskraft, der er bosat
i yderkommunerne og på visse øer:

•

Det forhøjede befordringsfradrag gøres permanent og udvides til også at omfatte visse øer

•

Fradrag for logi til ø-boere

•

Brofradrag ved passage af Fjordforbindelsen Frederikssund

Forhøjet befordringsfradrag
I 2019 udgør befordringsfradraget for transport mellem den sædvanlige bopæl og en fast arbejdsplads
1,98 kr. pr. kilometer for daglig transport i intervallet 25-120 kilometer, mens fradraget for transport
udover 120 kilometer udgør 0,99 kr. pr. kilometer.

Der gælder dog en midlertidig ordning om, at den nedsatte sats på 0,99 kr. ikke gælder for personer
bosat i visse kommuner. Det drejer sig om følgende kommuner:

Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Jammerbugt,
Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, Samsø, Skive, Slagelse, Struer, Svendborg,
Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø og Aabenraa.
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Fra og med indkomståret 2019 gøres ordningen permanent og udvides med følgende øer:
Baagø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø, Tunø og Aarø.

Udvidelsen betyder, at alle 27 småøer i Sammenslutningen af Danske småøer er omfattet af ordningen
med forhøjet befordringsfradrag, når den daglige transport mellem sædvanlig bopæl og arbejdspladsen
overstiger 120 kilometer.

Fradrag for logi til ø-boere
Efter gældende regler er der ikke fradrag for rejseudgifter (udgifter til kost og logi), når der er tale om et
fast arbejdssted. Det betyder, at en person, der eksempelvis bor på Samsø og arbejder på Aalborg
Sygehus, ikke har fradrag for udgifter til overnatning/logi, selv om arbejdstiden slutter så sent, at den
sidste færge til Samsø er sejlet.
Det foreslås at indføre fradrag for logi for personer bosat på en ikke-brofast ø (de samme ikke-brofaste
øer, som giver ret til forhøjet befordringsfradrag), når afstanden mellem bopælen og det faste
arbejdssted ikke muliggør overnatning på bopælen. Det betyder eksempelvis, at personen på Samsø,
som arbejder på Aalborg Sygehus, kan fratrække udgifter til overnatning/logi, når arbejdstidsophør
ligger så sent, at det ikke er muligt at nå den sidste færge til Samsø.
Det foreslåede ø-fradrag (fradrag for logi) udgør den gældende standardsats på 219 kr. (2019) pr.
overnatning. Fradraget gælder for såvel lønmodtagere som selvstændigt erhvervsdrivende.
Det årlige fradrag er maksimeret til 28.000 kr. (2019), som er det gældende generelle fradragsloft for
rejseudgifter og fradrag for dobbelt husførelse. Ø-fradraget indgår i det samlede fradragsloft. Det
betyder, at hvis personen har fradrag for rejseudgifter til et midlertidigt arbejdssted på 18.000 kr., så
resterer der kun et beløb på 10.000 kr. til det særlige ø-fradrag.
Ø-fradraget skal efter forslaget gælde fra og med indkomståret 2019.

Brofradrag ved passage af Fjordforbindelsen Frederikssund
Der foreslås fra og med 2019 indført et brofradrag for bilister på 12 kr. pr. passage af Kronprinsesse
Marys Bro.

©REVITAX
Ewaldsgade 5, 2200 København N, Telefon 33 91 22 01

Side 2

Nedsættelse af bundskatten (L 146)
Der foreslås følgende nedsættelser af bundskatten:
•

I 2019 nedsættes bundskatten fra 12,16 % til 12,13 %

•

I 2020 og 2021 nedsættes bundskatten fra 12,17 % til 12,14 %

•

I 2022 og efterfølgende indkomstår nedsættes bundskatten fra 12,18 % til 12,15 %.

Skatteloftet for personlig indkomst på 52,05 % og for positiv kapitalindkomst på 42 % ændres ikke.

Med venlig hilsen
Skatteafdelingen

REVITAX A/S
Ewaldsgade 5
2200 København N
Telefon 3391 2201
Telefax 3391 3801
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