Befordringsfradraget har størst betydning i Region Sjælland
Befordringsfradrag: Befordringsfradraget har størst betydning i Region
Sjælland, hvor den gennemsnitlige pendlerafstand er størst. Sidste år fik
danskerne befordringsfradrag for knap 18 mia. kr. svarende til en skattebesparelse på knap 5 mia. kr.
Befordringsfradraget er et af flere skattefradrag
for transportudgifter, som kan trækkes fra i den
skattepligtige indkomst. Fradraget gives til beskæftigede, som har mere end 24 km i samlet
kørselsafstand til deres arbejdsplads.
Brydes fradraget ned på regionalt niveau, er det
i Region Sjælland, uden for Hovedstadsområdet, hvor befordringsfradraget har størst betydning, målt som andel af den disponible indkomst, jf. figur 1.1.

Det hænger sammen med, at det er sjællændere uden for Hovedstaden, som typisk har
længst til arbejde, jf. figur 1.2.
Pendlere med bopæl i kommuner i Region
Sjælland har med en gennemsnitlig pendlerafstand på mellem 23 og 31 km længst til arbejde.

Pendlere i Region Sjælland sparer mest i skat, fordi de pendler længere
Figur 1.1. Skatteværdien af fradraget som

Figur 1.2. Gennemsnitlig pendlerafstand

andel af disponibel indkomst, 2018-niveau

Anm.: Provenuet for 2018 er baseret på en fremskrivning på baggrund af data for 2016. Beregningerne er baseret på en
33,3 pct. stikprøve af befolkningen. Befordringsfradraget gives i den skattepligtige indkomst og afhænger derfor af kommuneskattesatsen. Gennemsnitlig pendlerafstand er opgjort efter personer, der pendler til arbejde. Pendlerafstand er opgjort
som afstand mellem hjem og arbejde.
Kilde: Egne beregninger på lovmodellen.
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Det er personer i de sjællandske kommuner
Ringsted, Faxe, Sorø, Lejre og Vordingborg,
som i gennemsnit får de største befordringsfradrag målt i skatteværdi.
Eksempelvis skønnes den gennemsnitlige
skatteværdi af befordringsfradraget i Ringsted
kommune at udgøre ca. 2.200 kr. i 2018, jf. tabel

18 mia. kr. i skattefradrag i 2018
Sidste år skønnes danskerne at have fået befordringsfradrag for ca. 18 mia. kr., jf. figur 2.
Det betyder, at danskerne i 2018 sparede ca. 5
mia. kr. i skat (fradragets skatteværdi).

1.
Tabel 1. Pendlere i Ringsted, Faxe, Sorø, Lejre og Vordingborg får de største fradrag

Top 5

Kommune

Skatteværdi af befordringsfradraget, kr.

Skatteværdi i pct. af disponibel indkomst

1

Ringsted

2.200

0,91

2

Faxe

2.000

0,91

3

Sorø

2.000

0,85

4

Lejre

1.900

0,72

5

Vordingborg

1.900

0,87

Anm.: Top 5 er sorteret efter den højeste skatteværdi i kroner i 2018.
Kilde: Egne beregninger på lovmodellen.

Figur 2. I 2018 fik danskerne befordringsfradrag for i alt ca. 18 mia. kr.
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Anm.: Provenuet er baseret på en fremskrivning af data fra 2016.
Kilde: Egne beregninger på lovmodellen.

Befordringsfradraget er ét af flere fradrag for
transportudgifter
Befordringsfradraget er ét af flere fradrag for
transportudgifter over en vis størrelse, hvis
formål er at fremme mobiliteten på arbejdsmarkedet.

Blandt andet har pendlere i 25 udpegede
kommuner siden 2014 haft adgang til et såkaldt forhøjet befordringsfradrag.
Det forhøjede fradrag blev gjort permanent
på finansloven for 2019 og er samtidig udvidet til at omfatte 10 danske småøer.
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Derudover er det på finansloven for 2019 aftalt
at sidestille kørsel over Kronprinsesse Marys
bro) med de øvrige brugerbetalte broforbindelser (Storebælt og Øresund).

Der gives dermed fradrag for passage af alle
tre broforbindelser.

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 – København K

Skatteministeriet udgiver løbende mindre publikationer i
formatet Aktuelle skattetal. Aktuelle skattetal sætter fokus på
aktuelle skatteøkonomiske emner og er typisk bygget op
omkring én nyhed.
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Aktuelle skattetal henvender sig eksempelvis til journalister,
undervisere, interesseorganisationer og andre med interesse
for skattepolitik og skatteøkonomiske forhold.

