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Forklaring:  
 
 
 
Forklaring: 
 
Kørselsgodtgørelse er en fast maksimumsats, som kan udbetales skattefrit, hvis en virksomheds ejer eller 
ansatte kører for firmaet i sin private bil. Der er tale om erhvervsmæssig kørsel, f.eks. til kunder, 
leverandører og samarbejdspartnere men ikke kørsel fra ejerens hjem til virksomhedens adresse. 
 
For at få udbetalt kørselsgodtgørelse skal der foreligge dokumentation, f.eks. i form at en kørebog, som de 
fleste tankstationer ligger inde med. 
 
Pengene kan afregnes fra gang til gang, månedligt eller årligt alt efter, hvad der passer den enkelte 
virksomhed bedst.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Forklaring: 
 
Ejere, frivillige medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og ansatte, som foretager rejser for firmaet kan få 
udbetalt rejsegodtgørelse. Der er tale om en fast sats pr. døgn, som kan udbetales, uden at der skal foreligge 
regninger for den faktiske udgift – men rejsen og dens relevans skal kunne dokumenteres ved noter om, 
hvem man har besøgt og ved refusion af rejsehjemmel, f.eks. togbilletter, broafgift eller lignende. 
 
For at der er tale om en rejse, skal man være borte fra sit almindelige aktionsområde, så man ikke kan sove 
hjemme, og rejsen skal vare i mindst 24 timer. 
 
Hvis firmaet betaler overnatningen og denne også omfatter morgenmad, skal beløbet til bespisning reduceres 
med 15%, hvis de øvrige måltider ikke betales efter regning men ved udbetaling af rejsegodtgørelsen. Man 
kan altså kombinere en løsning med delvist betaling af udgifter delvis udbetaling af diæter. Hvis man 
derimod vælger at betale alle udgifter efter regning, kan 25% af beløbet til kost og småfornødenheder 
alligevel udbetales skattefrit til de småudgifter, der altid løber på, når man er ude at rejse. 
 
Både for kørsels- og rejsegodtgørelsen gælder, at udgiften er fuldt fradragsberettiget i firmaet men ikke 

skattepligtig for modtageren. 
 
 

 
 

 

Kørselsgodtgørelse: 

 
Satserne er i 2007: 
For kørsel indtil 20.000 km.: Kr. 3,35 pr. kilometer. 
For kørsel ud over 20.000 km: Kr. 1,78 pr. kilometer. 
 

Rejsegodtgørelse/diæter: 

 
Satserne er i 2007: 
Til overnatning: Kr. 184 pr. døgn 

Til kost og småfornødenheder: Kr. 429 pr. døgn 


