Befordringsfradrag
– når du bor på Bornholm
JANUAR 2014

Takster for befordring 2014
Landtransport T/R
De første 24 km
intet fradrag
Over 24 km
2,10 kr. pr. km
Passage af Øresundsbroen med
offentlig transport 8 kr. pr. passage
Passage af Øresundsbroen i
egen bil 50 kr. pr. passage.
Rejserne fra og til Bornholm skal kunne dokumenteres, derfor – gem billetterne.
Flytransport
Vælger du at benytte rutefly til transport mellem Bornholm og din arbejdsplads, opgøres
fradraget som den dokumenterede faktiske
udgift hertil. Så også i den forbindelse skal
du huske at gemme dine billetter. Hvis du har
landtransport i tilslutning til flytransporten fradrages dette efter reglerne om landtransport.

Eksempel
Du bor 20 km fra Bornholms Lufthavn og arbejder
i København. Du kører 20 km fra hjemmet til lufthavnen, hvorfra du tager ruteflyet til Københavns
Lufthavn. Herfra tager du bussen 7 km frem til din
arbejdsplads. Om aftenen tager du hjem igen.
Billetudgiften til ruteflyet er 295 kr. retur. Landtransporten udgør (2 x 20 km) samt (2 x 7 km) i
alt 54 km. Herfra trækkes den del af befordringen
pr. arbejdsdag, du ikke har fradrag for: (54 km - 24
km) = 30 km x 2,10 kr. (2014) = 63 kr. i fradrag.
Hertil kommer billetudgiften til ruteflyet på 295 kr.
Billetudgift
Fradrag for (54-24) 30 km á 2,10 kr.
Fradrag pr. arbejdsdag er i alt

295 kr.
63 kr.
358 kr.

Eksempel
Du bor 3 km fra Bornholms Lufthavn i Rønne og
arbejder i København. Du kører 3 km fra hjemmet
til lufthavnen, hvorfra du tager ruteflyet til Københavns Lufthavn. Herfra tager du bussen 7 km frem
til din arbejdsplads. Om aftenen tager du hjem igen.
Billetudgiften til ruteflyet er 295 kr. retur. Landtransporten udgør (2 x 3 km) samt (2 x 7 km)
i alt 20 km. Landtransporten (2 x 3 km) samt
(2 x 7 km) i alt 20 km giver ikke fradrag da den
ikke overstiger 24 km. Udgiften til ruteflytransport
på 295 kr. skal endvidere reduceres med 20 km
- 24 km = -4 km x 2,10 kr. (2014) = -8 kr.
Billetudgift
Reduktion 4 km à 2,10 kr.
Fradrag pr. arbejdsdag er i alt

295 kr.
-8 kr.
287 kr.

Færgetransport
Hvis du som led i den normale transportvej
benytter færge, kan du fradrage den faktisk
dokumenterede udgift hertil. Hvis du i den
forbindelse bruger din egen bil til transporten,
har du fradrag for den dokumenterede udgift
til færgebillet for personbil med fører (bil +
5 personer). Så husk at gemme dine billetter.
Der er 2 muligheder for færgetransport fra
Bornholm – færgen Rønne-Køge eller RønneYstad.
Færgetransport med færgen Rønne-Køge
Benytter du færgen, har du fradrag for den
faktisk dokumenterede udgift til færgen inklusiv enekammer (ikke luksuskammer). Hvis du
har landtransport på Bornholm til Rønne havn
og fra Køge havn til arbejdssted er der fradrag
herfor efter reglerne for landtransport.
Færgetransport med Bornholmerbussen/
DSB via Ystad:
Anvender du DSB eller Bornholmerbussen,
kan du tage fradrag for landtransporten efter

de almindelige regler – sædvanlig bopæl på
Bornholm – Rønne og Ystad – arbejdsplads.
Herudover har du fradrag for passage af Øresundsbroen samt udgiften til færgetransport.
Fradraget for passage af Øresundsbroen udgør
8 kr. pr. passage.
Selve færgetransporten er fradragsberettiget med
den faktisk dokumenterede udgift hertil. Udgiften til færgetransporten er imidlertid inkluderet i billetprisen til DSB/Bornholmerbussen
og det oplyses ikke, hvor meget denne udgør af
den samlede billetpris. Det er derfor nødvendigt
at fastsætte færgeudgiftens andel af den samlede
billetpris skønsmæssigt. På baggrund af prisen
for den billigste overfart med færgen med pendlerkort/rabatordning for individuel befordring for
fodgænger sammenholdt med prisen for billigste
tog eller busbillet fra Rønne til København
skønner SKAT, at den faktiske udgift til færgetransport udgør 90 kr. pr. overfart i 2014.
Eksempel
Du bor på Bornholm og arbejder i København.
Der er i alt 105 km landtransport fra dit hjem på
Bornholm til din arbejdsplads i København. Du
tager Bornholmerbussen/ DSB via Ystad til
København. Om aftenen tager du hjem igen.
Landtransport på Bornholm til Rønne og Ystadarbejdsplads T/R 2 x 105 km = 210 km
0-24 km intet fradrag
210 - 24 km = 186 km x 2,10 kr.
391 kr.
2 x 8 kr. (passage af Øresundsbroen)

16 kr.

Færgeudgift
skønnet andel af billet 2 x 90 kr.

180 kr.

Fradrag pr. arbejdsdag er i alt

587 kr.
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