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Afskaffelse af befordringsfradrag 

 

1. Beskrivelse af virkemidlet 

Det nuværende befordringsfradrag reducerer omkostningerne ved lange rejse-

afstande mellem bolig og job. Virkemidlet består i at fjerne fradraget for der-

ved at mindske særligt privatbilismen og reducere udledningen af CO2
1. 

  

2. Forudsætninger, omfang og effekter  

I 2012 skønnes befordringsfradraget at udgøre i alt 14,5 mia. kr., jf. tabel 1. 

Fradraget sker i den skattepligtige indkomst, der i gennemsnit beskattes med 

ca. 33 pct. Skatteværdien var således i 2012 i alt ca. 4,8 mia. kr. Frem mod 

2019 vil skatteværdien dog falde til ca. 26 pct. i gennemsnit. Dermed vil skat-

teværdien af fradraget alt andet lige reduceres til ca. 3,8 mia. kr. 

 

Tabel 1. Opgørelse af grundlag og skatteværdi af befordringsfradraget 

Transportafstand 
mellem hjem og 
arbejde og retur 

Mia. km 
Fradrag 
kr./km 

Fradrag 
mia. kr. 

Skatteværdi af 
fradrag 2012, 
mia. kr. 

Skatteværdi af 
fradrag 2019, 
mia. kr. 

Første 24 km 4,8 0 0 0 0 

25-120 km 6,4 2,10 13,5 4,4 3,5 

Over 120 km 1,0 1,05 1,0 0,3 0,3 

I alt  12,2 1,96* 14,5 4,8 3,8 

*Et vægtet gennemsnit udover 24 km. 

 

I de følgende beregninger tages der udgangspunkt i skatteværdien af befor-

dringsfradraget for 2019. Fradraget fremskrives med BNP. 

 

Det skønnes, at ca. 915.000 personer i 2012 vil anvende befordringsfradraget, 

og at der i alt fradrages for ca. 7,4 mia. km transport, heraf ca. 6,4 mia. km til 

den høje sats og ca. 1,0 mia. km til den lave sats, jf. tabel 1. 

                                                 
1 Det bemærkes, at dette notat alene belyser virkemidlets budget- og samfundsøkonomiske 
omkostninger samt skyggeprisen ved indførelse af virkemidlet. Notatet og beregningerne er 
alene et første udkast, der skal danne baggrund for mere tilbundsgående analyser, hvis det 
besluttes, at undersøge virkemidlet nærmere. Herunder skal en række konsekvenser belyses 
nærmere som fordelingseffekter, beskæftigelseseffekter, statens provenu og de erhvervs- og 
administrative konsekvenser ligesom eventuelle statsstøtteelementer og forholdet til EU-retten 
skal belyses. 
 

 

 

Notat 
 

J.nr. 12-0173525 

 

Miljø, Energi og Motor 

 



 

2 / 5 

 

Der foreligger ingen oplysninger om, hvilket transportmiddel fradraget vedrø-

rer. Personbilisme er dominerende for personer, der har mere end 12 km til 

arbejde, hvorimod tog og personbil benyttes lige meget ved kortere afstande til 

arbejde. Det forudsættes, at omkring 70 pct. af fradragene gives til transport i 

personbil. 

 

3. Reduktion af drivhusgasser  

En afskaffelse af standardbefordringsfradraget vil medføre, at persontranspor-

ten falder. Faldet skyldes bl.a. at: 

- Lønmodtageren får job nærmere bopælen  

- Lønmodtageren flytter tættere på jobbet  

- Beskæftigelsen falder  

- Andre forhold 

 

Som nævnt skønnes skatteværdien af befordringsfradraget i 2019 til i alt 3,8 

mia. kr. Heraf skønnes ca. 2,6 mia. kr. at vedrøre privatbilisme, mens ca. 1,1 

mia. kr. skønnes at vedrøre kollektiv kørsel. 

 

For transport over 24 km pr. dag skønnes den samlede transport ved den re-

ducerede skatteværdi af befordringsfradraget fortsat at udgøre ca. 7,4 mia. km., 

jf. tabel 1. Heraf skønnes den samlede privatbilisme at udgøre ca. 5,2 mia. km, 

mens den kollektive transport skønnes at udgøre ca. 2,2 mia. km.  

 

Det skønnes, at en afskaffelse af befordringsfradraget vil reducere den samlede 

transport med ca. 15 pct., svarende til ca. 1,1 mia. km, jf. tabel 2. Heraf vedrø-

rer ca. 0,8 mia. km. privatbilismen, mens ca. 0,3 mia. km vedrører den kollek-

tive transport. 

 

Det skønnes, at reduktionen i den samlede transport vil fordele sig mellem 

kortere afstand mellem job og bolig (2/3) og mindre andet transport (1/3). 

Faldet i transport, der vedrører andre forhold, dækker over, at der i forbindel-

se med transport til og fra arbejde også køres ærinder af helt privat karakter.  

. Fald  

Tabel 2. Fald i transport som følge af bortfald af befordringsfradrag 

 Mia. km. 

Total fald i transport 1,11 

 - heraf fald pga. job tættere på bopæl 0,57 

 - heraf fald pga. bopæl tættere på job 0,14 

 - heraf fald pga. andre forhold 0,37 

 - heraf fald pga. færre beskæftigede 0,02 

 

Et fald i den samlede transport på ca. 1,11 mia. km skønnes at medføre et fald 

i brændstofforbruget svarende til ca. 33,5 mio. liter benzin og 22 mio. liter 

dieselolie.  

 

Afskaffelse af befordringsfradraget skønnes således at reducere udledningen af 

drivhusgasser i 2020 med ca. 130.000 ton CO2 i 2020, jf. tabel 3. 
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Tabel 3. Reduktion af drivhusgasser i 2020, 1.000 ton CO2-ækvivalent 

 

Re-
dukti-
on af 
metan 

Reduk-
tion 

lattergas  

Redukti-
on metan 
og latter-
gas i alt 

Øget 
kulstof-

stof-
binding 

Reduktion 
af CO2 
uden for   
kvoteom-

rådet 

Reduktion 
af CO2 

inden for 
kvoteområ-

det 

Samlet 
reduktion 
drivhus-
gasser 

Befor-
dringsfra-
drag 

    130  130 

 

 

4. Effekt på andre målsætninger 
En afskaffelse af befordringsfradraget vil reducere husholdningernes samlede 
transport. Mindre transport vil føre til færre ulykker og mindre trængsel samt 
mindre støj. Omregnet til nutidsværdi skønnes det, at færre ulykker, mindre 
trængsel og mindre støj vil bidrage med ca. 13,1 mia. kr. i opgørelsen af den 
samfundsøkonomiske gevinst ved virkemidlet. 

 

5. Budgetøkonomiske omkostninger 

Såfremt befordringsfradraget ophæves, skønnes statens indtægter forøget 

umiddelbart med 3,8 mia. kr. årligt svarende til skatteværdien i 2019 af befor-

dringsfradraget. Borgernes omkostninger stiger således tilsvarende med 3,8 

mia. kr. alt andet lige. Nutidsværdien heraf skønnes til ca. 83,4 mia. kr. (2012-

priser, NPV 2013-2042), jf. tabel 4. Meromkostningerne for borgerne vil mind-

ske forbruget af andre varer. 

 

Tabel 4. Budgetøkonomiske omkostninger 

Mia. kr. Gevinst stat Tab borger 

Årligt  3,8 3,8 

NPV 83,4 83,4 

 

Der vil for borgerne desuden være udgifter til at flytte, skifte job og ændre 

transportmiddel. Disse er ikke opgjort. 

 

6. Velfærdsøkonomisk analyse 

Virkningerne af at afskaffe befordringsfradraget for samfundet er summen af 

virkningerne for borgerne, den offentlige økonomi og de eksterne omkostnin-

ger. Virkningerne for den offentlige økonomi gennemgås særskilt nedenfor, 

hvorefter virkningen for samfundet under ét til sidst opgøres, og CO2-

skyggeprisen beregnes. 

 

Ophævelse af befordringsfradraget skønnes at medføre et umiddelbart mer-

provenu på ca. 83,4 mia. kr. (2012-priser, NPV 2013-2042), jf. tabel 5. 

 

Merprovenuet reduceres i kraft af et mindreprovenu fra de sekundære marke-

der, herunder fra salg af brændstoffer og biler på ca. 12,5 mia. kr. (2012-priser, 

NPV 2013-2042). 

 

Desuden får staten et mindreprovenu fra husholdningernes lavere forbrug af 

andre afgiftsbelagte varer på ca. 83,4 mia. kr. Ved et forudsat afgiftsindhold på 

24,5 pct. (1-(1/NAF)) udgør statens mindreprovenu heraf ca. 20,4 mia. kr. 

opgjort i nutidsværdi. 
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Endelig får staten et mindreprovenu som følge af, at ophævelse af befor-

dringsfradraget medfører et lavere arbejdsudbud på skønsmæssigt ca. 13,9 mia. 

kr. 

 

Tabel 5. Virkningen for den offentlige økonomi 

Mia. kr. Årligt NPV 

Statsligt provenu i alt 1,7 36,6 

- heraf ophævelse af befordringsfradrag   3,8 83,4 

- heraf sekundære markeder -0,6 -12,5 

- heraf arbejdsudbud  -0,6 -13,9 

- heraf tilbageløb (andre markeder)  -0,9 -20,4 

 

Ophævelse af befordringsfradraget skønnes således samlet at indbringe et 

merprovenu efter tilbageløb og adfærd på 36,6 mia. kr. (2012-priser, NPV 

2013-2042). Ved beregningen af CO2-skyggeprisen er det forudsat, at merpro-

venuet anvendes til at nedsætte en skat med samme forvridning. 

 

Staten kan således nedsætte en tilsvarende skat med 48,5 mia. kr. (36,6 mia. kr. 

+ 11,9 mia. kr.), idet der vil være et tilbageløb som følge af, at skattenedsættel-

sen øger forbrugsmulighederne. Det mindre skatteforvridningstab hermed 

skønnes at udgøre 9,7 mia. kr. opgjort i nutidsværdi, jf. tabel 6. 

 

Ved en afskaffelse af befordringsfradraget skønnes skyggeprisen med usikker-

hed at udgøre omkring 4.167 kr. pr. ton CO2 (2012-priser, NPV 2013-2042), 

jf. tabel 6. 

 

Tabel 6. Samlet samfundsøkonomisk opgørelse 

Mia. kr. Årligt NPV 

Sideeffekter i alt 0,60 13,1 

Mindre trængsel og ulykker 0,51 11,2 

Mindre støj 0,09 2,0 

Forbrugeroverskud - 3,8 -68,02 

Statsligt provenu i alt 1,7 36,6 

- heraf ophævelse af befordringsfradrag   3,8 83,4 

- heraf sekundære markeder -0,6 -12,5 

- heraf arbejdsudbud  -0,6 -13,9 

- heraf tilbageløb (andre markeder)  -0,9 -20,4 

Merfinansieringsbehov 0,5 11,9 

Skatteforvridningsgevinst 0,4 9,7 

Samfundsøkonomisk gevinst i alt -1,1 -25,2 

CO2-besparelse (ton)  2.900.000 

Skyggepris pr. ton CO2  8.703 

Skyggepris pr. ton CO2, inkl. sideeffekter   4.167 

Anm.: Den samfundsøkonomiske opgørelse er opgjort jf. beregningsmetoden til samfundsøkonomiske omkostninger ved 
virkemidler i klimaplan. Der kan således være afvigelser mellem Skatteministeriets sædvandlige opgørelsesmetode og meto-
den anvendt i klimaplanen. 

 

Skyggeprisen er opgjort inkl. sideeffekter i form af færre uheld, mindre træng-

sel samt mindre støj, idet den samlede transport falder. Sideeffekterne er op-

gjort til ca. 13,1 mia. kr. (2012-priser, NPV 2013-2042). 

 

Skyggeprisen ekskl. sideeffekter skønnes at udgøre 8.703 kr. pr. ton CO2. 
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Det skal bemærkes, at skyggeprisen sandsynligvis vil stige over tid, fordi biler-
ne forventes at blive mere energieffektive, og fordi andelen af VE-brændsel 
forventes at stige. Dette vil mindske CO2-udledningen og derved øge skygge-
prisen.  


