
For tredje år i træk nedsættes satsen for kørsel i egen bil for 

arbejdsgiveren. Skatterådet fastsætter hvert år satserne for 

kørselsgodtgørelse og kørselsfradrag. Efter årsskiftet 

nedsættes satserne for kørsel i egen bil i arbejdsmæssige 

sammenhænge endnu engang. 

Kørselsgodtgørelse - satser  sats sats 

 2016 2015  

Bil og motorcykel :    

Kørselsgodtgørelse - kr. pr. km.:    

- for de første 20.000 km. i et kalenderår 3,63 3,70 

- udover 20.000 km. i et kalenderår  1,99 2,05 

Bil med anhænger - tillæg kr. pr. km.    

- note 1) 0,40 0,41 

Kørsel til og i udlandet - kr. pr. km. note 2) 1,99 2,05 

Knallert eller EU-knallert og cykler samt scooter - kr. pr. 
km.  

  

Cykelgodtgørelse 3) 0,52  0,52 

Befordringsgodtgørelse til elever 3) 1,00 1,03 

 

Skatterådet fastsætter hvert år satserne for kørselsgodtgørelse og kørselsfradrag. Efter årsskiftet nedsættes 

satserne for kørsel i egen bil i arbejdsmæssige sammenhænge endnu engang.  

Den høje sats nedsættes med 7 øre, fra 3,70 kr. til 3,63 kr. pr. km. Den lave sats nedsættes med 6 øre fra 2,05 

kr. til 1,99 kr. pr. km. Da satserne var størst i 2013 udgjorde den høje sats 3,82 kr. pr. km. og den lave sats 

2,13 kr. pr. km.  

Årsagen til nedsættelsen angives, at der forventes lavere benzinpriser i 2016 end indregnet i satsen for 2015 

samt at bilernes antal kørte km pr. liter brændstof forøges.  

I satsen for 2015 var indregnet en literpris på benzin på 13,17 kr. pr. liter og det er lidt mere end en liter 

benzin koster p.t., så det må formodes at være rimelig nok at tage hensyn hertil ved fastsættelsen af satsen for 

2016.  

I satsen for 2016 er indregnet en liter pris på 12,25 kr. Et fald i forhold til sidste år på 92 øre pr. liter. Det 

betyder et fald i satsen med 6 øre alene givet alt andet uændret i forhold til 2015 beregningsgrundlaget.  

Derimod kan der jo nok stilles spørgsmål ved den anden del af forklaringen med at bilerne nu kører længere 

pr. liter brændstof. Det er helt sikkert korrekt i forhold til de oplysninger bilfabrikanterne angiver, men 

holder det i den praktiske hverdag?  

 

 I 2015 blev indregnet at en bil kunne køre 15,2 km pr. liter. I 2016 er indregnet at bilen kan køre 

15,7 km pr. l. En stigning med 3 pct. Det giver en satsændring på ca. 2½ øre pr. km.  

 



 Øvrige forhold som indgår i beregningen er prisen på dæk, som skønnes at være steget med 30 kr. pr. 

stk. Ikke noget der rykker ved beregningen.  

 Forsikring er sat til at blive 200 kr. dyrere pr. år og ejer afgiften er faldet med 580 kr. pr. år. 

Vedligeholdelse i form af vask og parkering er steget med 108 kr. pr. år.  

 Værditabet på bilen er uændret sat til 30.000 kr. pr. år.  

 Satserne for cykelgodtgørelse samt knallert og scooterkørsel er uændret 0,52 kr. pr. km.  
 

Kilde: Økonom Poul Petersen, FTF 


