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Kære Jeppe Bruus
Skatterådet har hævet satserne for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelse
med 18 øre per km grundet stigende benzinpriser. Hensigten med dette er at
kompensere danskere med langt til arbejde for de øgede udgifter.
Gate 21, Gubra, KMD og Cyklistforbundet foreslår to supplerende tiltag, nemlig et
særligt befordringsfradrag målrettet cyklister samt nedsat beskatning på
arbejdsgiverbetalte cykler.
Det vil kunne levere effektivt på regeringens grønne ambitioner på
transportområdet og bidrage til at opbygge en større robusthed i
transportsystemet, så Danmark fremover bliver mindre sårbar over for prishop på
tankstationernes pristavler.
Et særligt befordringsfradrag målrettet cyklister
Som det er i dag, tilfalder befordringsfradraget udelukkende pendlere, der tilbagelægger mere end 24 km fra hjem til arbejdsplads. Det betyder i praksis for de
fleste, at valg af cyklen ikke tilgodeses af befordringsfradraget. Derfor foreslår
Gate 21 og Cyklistforbundet, at der introduceres et særligt befordringsfradrag
målrettet cyklisterne. Der er ifølge Transportministeriets nyeste tal en
samfundsøkonomisk gevinst på cirka 8 kroner for hver kilometer1, borgerne
lægger i pedalerne frem for i bilen.
Vi foreslår følgende takster:
0-6 km
6-24 km
24-120 km
Over 120 km

Intet fradrag
2,16 kr./km2
2,16 kr./km (som det eksisterende fradrag)
1,08 kr./km (som det eksisterende fradrag)

Dokumentationskravene foreslås at følge de gældende fsva. befordringsfradrag i
øvrigt.

1

Transportministeriet, 2020: Det er sundere at cykle end hidtil antaget,
https://www.trm.dk/nyheder/2020/det-er-sundere-at-cykle-end-hidtil-antaget
2 Ifølge transportvaneundersøgelsen ligger turene til/fra arbejdspladsen på i gennemsnit
4,5 km (2016-2019), Faktaark om cykeltrafik i Danmark 2021, DTU, Center for Transport
Analytics
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Nedsæt beskatning på arbejdsgiverbetalte cykler
I mange virksomheder og på mange direktionsgange kigges der i dag langt efter
cyklen. Men tilbyder en virksomhed i dag en medarbejder en arbejdsgiverbetalt
cykel, bliver medarbejderen beskattet af virksomhedens samlede cykeludgift plus
moms. Tilbydes medarbejderen en arbejdsgiverbetalt cykel via en lønomlægning
uden virksomhedsbidrag, reduceres lønnen, hvorefter medarbejderen beskattes
af værdien af cyklen. I begge tilfælde mister medarbejderen et eventuelt
befordringsfradrag. Det er ikke hensigtsmæssigt.
Vi opfordrer derfor også til, at der igangsættes en undersøgelse af gældende
lovgivning med henblik på at implementere de lovændringer, der vil give
virksomheder helt anderledes stærke muligheder for at bakke op om cyklisme og
grøn omstilling.
I Europa ser vi lige nu innovative løsninger, der fremmer grønne transportmuligheder. I Frankrig har regeringen eksempelvis lanceret en ’Bæredygtig
mobilitetspakke’, der giver private virksomheder mulighed for at dække ansattes
pendling på bl.a. cykel med op til 400 € per år uden at det beskattes. I
Nederlandene er cyklen sidestillet med bilen på arbejdspladserne, så en
virksomhed skattefrit kan give medarbejderne 0,19 € per kilometer i
befordringstilskud uanset transportmiddel3.
Vi opfordrer dig som skatteminister til på samme vis at gå foran og implementere
de økonomiske incitamenter, der fremmer cyklisme i Danmark.
Gate 21 og Cyklistforbundet sætter meget gerne flere ord på vores forslag ved et
møde med jer, og vi inviterer gerne et par virksomhedsrepræsentanter med.
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