UDFORDRINGEN

skat

Afskaf fradrag for
småfornødenheder

Hvis en medarbejder (eller et lønnet bestyrelsesmedlem) som følge af arbejdet er væk fra sit hjem eller faste
arbejdsplads i mere end 24 timer, har medarbejderen adgang til et særligt fradrag for småfornødenheder –
også selv om arbejdsgiveren dækker alle udgifter (til kost, logi mv.) efter regning. Fradraget udgør 25 pct. af
den aktuelle kostsats (som i 2020 er på 521 kr.) pr. 24 timer.
I 2020 er fradraget således på 130,25 kr. pr. 24 timer. Fradraget udregnes pr. time således, at hvis medarbejderen er væk fra sin bopæl/faste arbejdsplads i 39 timer, har medarbejderen ret til et fradrag på 39/24 x
130,25 kr. = 211,65 kr.
Fradraget for småfornødenheder baserer sig på selvangivelse, dvs. det er medarbejderens egen opgave at
holde styr på antallet af tjenesterejser i løbet af et skatteår samt i hvert enkelt tilfælde beregne, hvor mange
timer, medarbejderen var væk fra bopælen eller den faste arbejdsplads. Det anføres ofte i pressen, at de
fleste medarbejdere, som har ret til at tage fradraget, glemmer at tage det.

Det er samtidig uvist, i hvilket omfang skattemyndighederne fører kontrol med fradraget samt hvilken dokumentation, det kan kræves, at medarbejderen skal kunne fremvise, herunder især i forhold til det nøjagtige
antal timer, medarbejderen var fraværende fra enten bopælen eller den faste arbejdsplads.

HVAD KAN VI GØRE?

Folketinget bør afskaf fe fradraget for småfornødenheder, således at medarbejdere, som får betalt udgifter til
kost, logi mv. af deres arbejdsgiver, ikke længere har ret til at tage et ekstra fradrag.

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER

En afskaf felse af fradraget vil skønsmæssigt medføre et merprovenu på maksimalt 200 mio. kr., som med
fordel kan indgå i omlægningen af befordringsfradraget til et automatisk pendlerfradrag. Dette vil bidrage til,
at færre fravælger det automatiske fradrag for selv at beregne de faktiske udgifter.

Forslag

Beskatning af lønmodtagere
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