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Holdninger til og meninger om gulpladebiler har
igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede. Reglerne på området har været svære at
overskue, og mange selvstændigt erhvervsdrivende
har været i tvivl om betingelserne for at køre i
gulpladebil. Momsregler, skatteregler og forholdet
mellem erhvervsmæssig og privat kørsel har været
svære at hitte rede i for menigmand.
Ep\i\^c\igfdi[\k

I løbet af foråret 2008 gennemgik skattevæsenet
lovgivningen ganske grundigt og besluttede på den
baggrund en række nye og klare regler, som skal
sikre en forenkling på området.
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Vi vil med dette temanummer give en guide, som
på en let og overskuelig måde fortæller og forklarer
de regler, som nu gælder. Vi har delt temaet op i tre
hovedafsnit: Gulpladebiler med tilladt totalvægt op
til tre tons med almindelig indretning, gulpladebiler op til tre tons med speciel indretning og endelig
gulpladebiler over tre tons. I de nye regler spiller bilens vægt og indretning nemlig en afgørende rolle.
Rigtig god læsning og kør forsigtigt. N
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Hvis du i din virksomhed har en varebil
på gule nummerplader med almindelig
indretning og en tilladt totalvægt op til
tre tons, kan du vælge at anvende vognen på to måder:

s

s 5DELUKKENDE ERHVERVSMSSIGT
s "ÍDE ERHVERVSMSSIGT OG PRIVAT
L[\clbb\e[\\i_m\imjd´jj`^Yil^

Hvis du har købt varebilen udelukkende til erhvervsmæssig brug, kan du
trække momsen fra i dit momsregnskab.
Samtidig skal du heller ikke betale skat
af den pågældende kørsel. Husk dog, at
HVERKEN DU ELLER DINE MEDARBEJDERE MÍ
køre privatkørsel i bilen.

s
s
s

s
De nye moms- og skatteregler opstilLER KLARE RETNINGSLINJER FOR HVORNÍR DU
kan betragte kørslen i varebilen som
erhvervsmæssig kørsel. Grundreglerne
lyder:
s +RSEL MELLEM HJEM OG ARBEJDE OP TIL
25 gange om året, hvis kørslen sker i

forbindelse med møde, kundebesøg
eller kursus den foregående eller den
følgende dag.
+RSEL MELLEM HJEM OG SKIFTENDE ARBEJDSSTEDER $ER ER ET KRAV AT VAREBILEN ER FORSYNET MED RELEVANT VRKTJ
ELLER AT DU HAR ET LAGER DERHJEMME OG
at vognen bruges til kørsel til forskelLIGE ARBEJDSSTEDER UDEN FOR VIRKSOMhedens forretningssted.
+RSEL MELLEM HJEM OG ARBEJDE SOM
led i en vagtordning.
+RSEL TIL SPISNING ELLER AFHENTNING AF
MAD I ARBEJDSTIDEN
!FHENTNING OG AFSTNING AF KOLLEGAER
når det sker i tilknytning til lovlig
KRSEL MELLEM HJEM OG ARBEJDE
,EJLIGHEDSVIS KRSEL MELLEM HJEM
og virksomhedens faste forretningsSTED FOR AT SUPPLERE KRETJETS LAGER AF
VRKTJ OG ANDET ,EJLIGHEDSVIS VIL I
praksis sige en gang om ugen.

Du må ikke bruge varebilen til at køre
private svinkeærinder, som eksempelvis at hente børn eller handle hos den
nærliggende købmand.
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Hvis du ønsker at benytte vognen til såvel erhvervsmæssig som privat brug, kan
du ikke trække momsen fra ved købet af
vognen. Alle driftsudgifter til en gulpladebil kan du trække fra. Driftsudgifter
består eksempelvis af benzinforbrug, reparationer, serviceeftersyn og almindelig
vedligeholdelse. Desuden skal du betale
halv privatbenyttelsesafgift. Privatkørsel
dækker al kørsel i privat regi og indbefatter også følgende situationer:
s +RSEL FRA ARBEJDSSTED TIL FRITIDSAKTIVIteter
s +RSEL TIL KBMAND HVOR DU HANDLER
til privat forbrug
s +RSEL TIL OG FRA BRNEINSTITUTIONER
s +RSEL MED EKSEMPELVIS CAMPINGvogn, trailer, båd- og hestetrailer,
cykel, møbler, haveaffald med mere.

(ER ER EN SKEMATISK OVERSIGT OVER HVAD DU SOM VIRKSOMHEDSEJER KAN TRKKE FRA OG HVAD DU MÍ
Hvad bruges bilen til?

(VAD KAN JEG TRKKE FRA I MOMS
+B

,EJE

Drift

(leasing)

(brug)

3KAL JEG

3KAL JEG

Må bilen

"LIVER JEG

betale moms

betale privat

bruges

beskattet

ved salg?

benyttelses-

privat?

af fri bil?

.EJ

.EJ

.EJ  

Ja

Ja

Ja (*3

afgift?

5DELUKKENDE

Hele

Hele

Hele

Ja, af hele

erhvervsmæssig brug

momsen

momsen

momsen

salgsprisen

"ÍDE ERHVERVSMSSIG

Intet

1/3 af

Hele

.EJ

momsen (*2

momsen (*2

og privat brug

(50 procent)

  $ER MÍ IKKE KRES PRIVAT I VAREBILEN NÍR DU HAR TRUKKET MOMSEN FRA DA DU KBTE BILEN (VIS DU ELLER DIN MEDARBEJDER BRUGER
varebilen privat, skal I som udgangspunkt betale skat af fri bil. Du kan i værste fald miste hele dit momsfradrag og skal betale
privatbenyttelsesafgift. Du har dog mulighed for at købe en dagsbillet.
  &OR AT DU KAN FÍ FRADRAG FOR MOMSEN AF LEJE OG DRIFT SKAL OMSTNINGEN I DIN MOMSREGISTREREDE VIRKSOMHED VRE OVER 
kroner om året.
  (VIS DU ELLER DIN MEDARBEJDER BRUGER VAREBILEN PRIVAT SKAL ) SOM UDGANGSPUNKT BETALE SKAT AF FRI BIL

:Xj\

Murermester Jensen har et murerﬁrma
med fem murersvende og to lærlinge.
&IRMAET EJER FEM GULPLADEBILER MED
speciel indretning, og svendene benytTER VAREVOGNENE I DET DAGLIGE ARBEJDE
$ESUDEN EJER lRMAET EN lREHJULSTRKKER
AF MRKET "-7 8 6AN SOM MURERlRmaet ikke betalte moms af ved købet.
Murermester Jensen benytter efter
EGEN OPFATTELSE KUN lREHJULSTRKKEREN
til erhvervsmæssig kørsel for ﬁrmaet.
Murermester Jensen elsker at spille golf.
Hans gode golfkammerat malermester
Hansen, som Jensen også bruger som
underleverandør i sit ﬁrma, har inviteret
Jensen til en udfordrende golfdyst en
lørdag formiddag. Da Jensens kone og

to børn har taget den private bil – en
Mazda 626 - da de skulle på indkøb,
KRER *ENSEN I lRMAETS "-7 HEN TIL
golfbanen. Efter at have vundet golfdySTEN STRÍLER *ENSEN OG ER I HJT HUMR DA
HAN SKAL HJEM -EN UDE VED GOLFBANENS
PARKERINGSPLADS ER 3+!4 OG POLITIET I
gang med at kontrollere alle varebiler.
Jensen trækker en noget bekymret mine.
Hvad sker der nu?
Jensen har god grund til bekymring.
$A 3+!4 KONSTATERER AT MOMSEN ER
FRATRUKKET VED KBET AF "-7EN OG AT
*ENSEN ELLER MEDARBEJDERE IKKE BETALER
PRIVATBENYTTELSESAFGIFT VURDERER 3+!4
at bilen bliver benyttet ikke blot i ﬁrmaet, men også privat. Jensens even3

tuelle argument om, at kørslen er sket
I FORRETNINGSJEMED IDET GOLFDYSTEN ER
med hans forretningspartner malermeSTER (ANSEN VIL 3+!4 FORMENTLIG IKKE
acceptere.
?mX[jb\i[\i#
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Så kan du risikere:
s !T MISTE DIT MOMSFRADRAG HELT ELLER
delvis ved køb af varebilen, og at du
skal betale momsen tilbage
s !T BLIVE AFKRVET PRIVATBENYTTELSESAFgift
s !T BLIVE BESKATTET AF FRI BIL
s !T MODTAGE EN BDE N

>lcgcX[\Y`c\ifgk`cki\kfej
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Hvis du i din virksomhed har en varebil
op til tre tons med speciel indretning,
har du ﬂere muligheder for at benytte
GULPLADEBILEN I PRIVAT JEMED SELV OM
du har trukket momsen fra ved købet
af vognen. I begrebet speciel indretning
indgår, at varebilen skal have hylder eller
anden indretning bagi.
Eld[lkX^\
[`emXi\mf^ed\[_a\d

Momsreglerne har hidtil indskrænket
privatkørsel i specialindrettede varebiler,
OG KRSEL MELLEM DIN BOLIG OG ARBEJDE
har stort set været udelukket, medminDRE DER VAR TALE OM SKIFTENDE ARBEJDSsteder eller en reel vagtordning. Efter
de nye regler, som trådte i kraft i foråret
2008, kan du foretage følgende kørsel
I DIT SPECIALINDRETTEDE KRETJ UDEN AT
blive beskattet af det:

s 5BEGRNSET KRSEL MELLEM HJEM OG
ARBEJDE
s 3VINKERINDER PÍ OP TIL  KILOmeter årligt i tilknytning til kørsel
MELLEM HJEM OG ARBEJDE $ET ER NU
lovligt eksempelvis at aﬂevere/hente
børn eller handle hos købmanden.
s 3MÍ SVINKERINDER DER IKKE AFVIGER
mere end 200 meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute, medregnes
ikke i de 1.000 kilometer årligt.
s 5BEGRNSET KRSEL MELLEM SKIFTENDE
ARBEJDSSTEDER OG VIRKSOMHEDENS FASTE
forretningssted.
s +RSEL I FORBINDELSE MED SPISNING ELLER AFHENTNING AF MAD I ARBEJDSTIDEN
s !FHENTNING OG AFSTNING AF KOLLEGAER
I TILKNYTNING TIL KRSEL MELLEM HJEM
OG ARBEJDE $ET ER EN BETINGELSE AT
ARBEJDSGIVEREN HAR BEORDRET DET !RBEJDSGIVEREN KAN GIVE ORDREN MUNDT-

4

ligt og generelt, og ordren behøver
ikke vedrøre en speciﬁk situation.
Jm`eb\´i`e[\i`[X^c`^[X^\e

Du kan altså køre ubegrænset mellem
ARBEJDE OG HJEM I DISSE BILER STOPPE
og gøre indkøb i forretninger og sætte
dine børn af i skoler og børnehaver på
VEJ TIL ARBEJDE UDEN AT BLIVE BESKATTET
af kørslen. Du kan endda foretage helt
private svinkeærinder, bare kørslen sker
i forbindelse med erhvervskørsel, og
bare afvigelsen fra erhvervsruten ikke
overstiger 1.000 kilometer årligt.
Lcfmc`^bµij\c`n\\b\e[\e

Som tommelﬁngerregel kan du regne
MED AT DIN KRSEL MELLEM HJEM OG
ARBEJDE I DAGLIGDAGEN ER BLEVET FREDET
så det nu kun er i weekenden, at du
skal lade din specialindrettede varebil

FORBLIVE I GARAGEN ,RDAG OG SNDAG HAR
varebilen altså intet at gøre ved lystbådehavnen, golfbanen, boldbanen eller
sommerhuset. I den anledning skal du
huske på, at 1.000 kilometer-grænsen for
svinkeærinder kun gælder privat kørsel,
der sker ”i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel”. Ren privat kørsel i weekenden kan under ingen omstændigheder
falde ind under denne deﬁnition.
?mfiei\imXi\Y`c\ejg\Z`Xc`e[i\kk\k6

For at man kan anse en varebil for at
være specialindrettet, skal bilens fysiske
fremtræden og størrelse indikere et
særligt erhvervsmæssigt behov. For at en
kassevogn kan anses som specialindretTET STILLER 3+!4 OFTE KRAV OM AT DER SKAL
være fastmonterede hylder i bagagerummet. I nogle erhverv vil det kun
være selve benyttelsen, som indikerer,
at vognen er specialindrettet – et godt
eksempel kunne være en ﬁskehandler.

den er forsynet med faste reoler i bagagerummet, hvorimod blikkenslagere,
elektrikere, servicemontører, murere
og malere netop har behov for specialindretningen og derfor vil kunne få
godkendt den samme varevogn.
,IGE SOM VED GULPLADEBILER MED ALMINdelig indretning skal du betale halv
privatbenyttelsesafgift, hvis du kører i
BILEN I PRIVAT JEMED
:Xj\

5D OVER BILENS FYSISKE FREMTRDEN ER DER
to forhold, der også skal være opfyldt:
s $ER SKAL VRE ET ERHVERVSMSSIGT
BEHOV FOR AT KRETJET ER INDRETTET PÍ
den specielle måde.
s $ET SPECIALINDRETTEDE KRETJ SKAL
være nødvendigt for, at brugeren kan
UDFRE SIT ARBEJDE

4MRERSVEND 0ETERSEN HAR AF SIT lRMA
fået rådighed over en specialindrettet
VAREBIL SOM VEJER   TONS &IRMAET LIGGER I +BENHAVN OG 0ETERSEN BOR I DEN
SYDSJLLANDSKE BY 3OR SOM LIGGER 
kilometer fra ﬁrmaet. Firmaet har fratrukket momsen ved købet af varebilen
og betaler ikke tillægsafgift for privat
benyttelse. Firmaet har givet Petersen
LOV TIL AT TAGE lRMABILEN MED HJEM $ET
er meget ﬁnt for Petersen, som hver dag
sætter sine to børn af ved Sorø Skole, før
HAN FORTSTTER TIL SIT ARBEJDE (VER DAG
STOPPER HAN VED "RUGSEN OG KBER CIGAretter og mælk. En gang om ugen kører
HAN UD I "ILKA I (UNDIGE SYD FOR +BENhavn og køber stort ind i sin varebil, før
HAN VENDER NSEN HJEMAD MOD FAMILIEN
i Sorø.

En varebil kan altså godt være specialindrettet i en type virksomhed, mens
samme bil i en anden type virksomhed
ikke er specialindrettet. En advokat
kan eksempelvis ikke få godkendt sin
gulpladbil som specialindrettet, selvom

Petersen spiller oldboys fodbold i den
lokale fodboldklub i Sorø hver fredag
eftermiddag klokken 17. Han pakker
altid sin fodboldtaske om morgenen,
SÍ HAN KAN KRE DIREKTE FRA ARBEJDE TIL
TRNING %FTER TRNING KRER HAN HJEM
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til bopælen, som ligger tre kilometer fra
fodboldbanen. En weekend i december
KRER HAN I SKOVEN OG HENTER ET JULETR
sammen med sine børn. Han synes, at
det er mest praktisk at tage varebilen.
3PRGSMÍLET ER NU HVORDAN 3+!4
anskuer den kørsel, som Petersen i det
ovenstående har foretaget. Svaret er, at
al Petersens kørsel er lovlig med undtaGELSE AF DEN DAG HVOR HAN HENTER JULETR
i weekenden. Hvis Petersen blot havde
HENTET JULETRET PÍ VEJ HJEM FRA ARBEJDE
på en hverdag, ville det ikke anses som
privat kørsel.
?mX[jb\i[\i#
_m`j[l`bb\fm\i_fc[\ii\^c\ie\6

(VIS 3+!4 EKSEMPELVIS ERFARER AT DU
KRER I SKOVEN OG HENTER JULETR LRDAG I
december, kan du risikere:
s !T MISTE DIT MOMSFRADRAG HELT ELLER
delvis ved køb af varebilen, og at du
skal betale momsen tilbage.
s !T BLIVE AFKRVET PRIVATBENYTTELSESAFgift.
s !T BLIVE OPKRVET SKAT AF FRI BIL FOR DE
år, bilen har været til rådighed. En
specialindrettet bil beskattes dog med
et beløb, der svarer til det, det ville
KOSTE DIG AT LEJE EN BIL MED TILSVArende anvendelsesmuligheder.
s !T MODTAGE EN BDE N

>lcgcX[\Y`c\ifm\iki\kfej

Hvis du i din virksomhed har en varebil
på gule nummerplader med en tilladt
totalvægt over tre tons, kan du vælge at
anvende vognen på to måder:
s 5DELUKKENDE ERHVERVSMSSIGT
s "ÍDE ERHVERVSMSSIGT OG PRIVAT
L[\clbb\e[\\i_m\imjd´jj`^Yil^

Hvis du udelukkende ønsker at benytte
vognen til erhvervsmæssig brug, gælder
samme regler som ved gulpladebiler
med almindelig indretning under tre
tons. Dog gælder reglen om kørsel melLEM HJEM OG ARBEJDE OP TIL  GANGE OM
året momsmæssigt ikke for gulpladebiler
over tre tons tilladt totalvægt.
9[\\i_m\imjd´jj`^f^gi`mXkYil^

Hvis du ønsker at benytte vognen til
såvel erhvervsmæssig som privat brug,
skal du ved købet fradrage den del af
momsen, som svarer til den forventede
ERHVERVSMSSIGE KRSEL (VIS DU LEJER
den tunge gulpladebil, gælder samme
fordelingsprincip, lige som du kan
fratrække momsen på driftsudgiften i
det omfang, som bilen bliver benyttet
erhvervsmæssigt. Dog er det sådan, at
du skal betale fuld moms ved salg af
gulpladebilen.

M`^k`^\fm\im\a\cj\i
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/VERVEJ EN NEDVEJNING AF DIN BIL TIL EN
tilladt totalvægt op til tre tons. Det betyder, at du bliver omfattet af de lempelige
regler for gulpladebiler op til tre tons.
Især hvis din gulpladebil er specialindRETTET KAN DETTE VRE EN FORDEL .EDVEJningen består i, at myndighederne ændrer på de data, som står i registreringen
AF BILEN $EN MÍ EFTER NEDVEJNINGEN KUN
VEJE DET ANTAL KILO SOM DU HAR ANMELDT n
typisk 2.950 kilo. Hvis du ikke har brug
for at kunne fylde bilen med personer
og materialer, som tilsammen med
bilens vægt overstiger tre tons, er dette
EN MULIGHED SOM ER VRD AT OVERVEJE
%N NEDVEJNING KAN MEDFRE EN NDRET
registreringsafgift, så du skal selvfølgelig
OVERVEJE OM DET KAN BETALE SIG MEN
spørg din revisor, hvis du er i tvivl.

Som sædvanlig tager Svendsen sin søn
Magnus med i sin varebil, der har en
tilladt totalvægt på 3.025 kilo, og sætter
ham af ved Sorø Skole.

En anden mulighed er at anmelde til
3+!4 AT DU VIL BENYTTE VAREBILEN DELVIS
privat, eksempelvis 10 procent. Dette
betyder, at din moms fra købet i nogle
tilfælde skal reguleres. Herefter kan du
benytte varebilen til fritidsaktiviteter,
indkøb, kørsel til og fra børneinstitutioner samt kørsel med private ting. Men
dette kan du også spørge din revisor om.

6

Svendsens ven Olsen gør det samme og
sætter sin datter Nikoline af ved skolen.
/LSENS BIL ER NJAGTIG MAGEN TIL 3VENDsens varebil, men bilen har dog en tilladt
totalvægt på 3.000 kilo.
Om morgenen bliver begge håndværKERE STOPPET VED SKOLEN AF 3+!4 OG
politiet. Olsen bliver først kontrolleret,
men han får hurtigt lov til at køre videre,
så Svendsen er selvfølgelig sikker på
også hurtigt at komme videre til sit
ARBEJDE MEN 3+!4 VIL GERNE SE INDregistreringsattesten. På attesten står
 KILO SÍ 3+!4 LADER IKKE 3VENDSEN
KRE "ILEN HAR EN TILLADT TOTALVGT PÍ
over tre tons, så her gælder andre regler
i forhold til biler med tilladt totalvægt
PÍ OP TIL TRE TONS $ERFOR BLIVER HAN GJORT
opmærksom på, at han har overtrådt
momsloven, idet det er en betingelse for
at kunne løfte momsen på en varebil, at
den udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. N

<eep]l^c`^X[\Y`cc\[\k
GXg\^µa\eldd\igcX[\im\e[\ik`cYX^\[\e(%aXelXi)''0%

$ANSKERNE SÍ DEN FRSTE PAPEGJENUMMERPLADE I 
20 år efter blev disse nummerplader afviklet. Den 1.
JANUAR  KAN VI IGEN OPLEVE PAPEGJERNE I ET SMART OG
nutidigt design. De nye nummerplader skal erstatte det
BESVRLIGE KLISTERMRKE SOM EJERE AF GULPLADEBILER STTER
på ruden, hvis bilen også anvendes privat.

at tage de nye nummerplader i brug. Det betyder derfor,
AT GULPLADEBILER REGISTRERET FR DEN  JANUAR  SKAL
fortsætte med at bruge klistermærkeordningen efter den 1.
JANUAR 
$OG KAN DER FOR GULPLADEBILER ANSKAFFET FR DEN  JANUAR
2009 være mulighed for at anvende de nye nummerplader.
Dette kræver imidlertid en ændret anvendelse af bilen i
forhold til det, den oprindeligt var indregistreret til.

GcX[\igk`cYl[

Normalt koster nye nummerplader 1.180 kroner, men
Folketinget har besluttet, at prisen for de nye nummerplader kun skal være 160 kroner, hvilket svarer til den reelle
kostpris for nummerpladen.

Der kan eksempelvis være tale om, at bilen ændrer anvendelse fra udelukkende at skulle være til erhvervsmæssig
brug til anvendelse til både privat og erhvervsmæssig brug.
(VIS DENNE NDRING SKER EFTER DEN  JANUAR  VIL DE
nye plader kunne anskaffes, også selv om bilen er registreRET FR DEN  JANUAR  N

?m`cb\Y`c\ibXe][\ep\eldd\igcX[\i6

Det er som hovedregel kun gulpladebiler med registreRING FRA DEN  JANUAR  OG FREM DER HAR MULIGHED FOR

J[Xej\igXg\^µa\gcX[\ie\l[

.+  
Den rektangulære plade kan anvendes både foran og
BAG PÍ KRETJET

6# 

Den kvadratiske nummerplade kan kun
anvendes bag på bilen.

;X^jX]^`]k
Æ\eepdlc`^_\[

Indførelsen af dagsafgift bevirker, at du kan køre privat i en
varebil, selv om den kun er registreret til erhvervsmæssig
brug. Du kan med den nye ordning køre privat uden momsog skattemæssige konsekvenser. Dog vil du som ansat blive
BESKATTET AF VRDIEN AF DAGSBEVISET HVIS DIN ARBEJDSGIVER
betaler beviset.

$U HAR NU MULIGHED FOR AT KBE ET DAGSBEVIS HOS 3+!4 HVIS
DU SOM ENTEN EJER ELLER ANSAT NSKER AT BENYTTE VAREBILEN TIL
PRIVAT KRSEL 6AREBILEN MÍ HJST HAVE EN TILLADT TOTALVGT PÍ
ﬁre tons, og du kan maksimalt anvende denne mulighed 20
dage i hvert kalenderår.

Et dagsbevis koster cirka 250 kroner per dag. N
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Afsender:
Foreningen Registrerede Revisorer FRR
Åmarksvej 1
2650 Hvidovre

10. A-skat + AM-bidrag
lønmodtagere (små)
16. Frivillig indbetaling af

14. A-skat + AM-bidrag
lønmodtagere (små),
&ERIE+ONTO !40

1. Fortrykt selvangivelse
(lønmodtagere)

restskat over 40.000 kroner

 " SKAT !- BIDRAG
selvstændige

stændige, Acontoselskabsskat
25. Moms (store)
31. A-skat + AM-bidrag

lønmodtagere (store)

(små)
25. Moms (store)

 " SKAT !- BIDRAG

30. A-skat +

selvstændige

AM-bidrag

25. Moms (store)

lønmodtagere

29. A-skat + AM-bidrag

(store)

lønmodtagere (store)

>f[k
Xkm`[\

 JULI 
 JUNI 
9. marts 2007
Yderligere oplysninger:
www.nationalbanken.dk

  PCT
  PCT
3,75 pct.

0-24 km:
24-100 km:
Over 100 km:
;X^g\e^\)''/

Jp^\[X^g\e^\)''/

Max pr. uge:
3.515 kr.
Yderligere oplysninger: www.bm.dk
;`jbfekf\e

3,50 pct.
4,00 pct.
4,50 pct.

135,00 kr.
135,00 kr.
113,75 kr.

 JANUAR n  JUNI 
 PCT
Yderligere oplysninger: www.skat.dk
0
1,90 kr.
0,95 kr.

Bµij\cj^f[k^µi\cj\)''0

703 kr.

Fri frokost
Fri middag
25 pct. godtgørelse
D`e[jk\i\ek\e

9\]fi[i`e^j]iX[iX^)''0

5. december 2008
7. november 2008
8. oktober 2008

lønmodtagere

15. Etableringskonto

lønmodtagere (store)

Max. pr. dag:

AM-bidrag

bidrag lønmodtagere (små)

27. Moms (store)
30. A-skat + AM-bidrag

10. A-skat +

11. Moms (mellem), A-skat + AM-

 ,NSUMSAFGIFT

 " SKAT !- BIDRAG SELV-

Ale`

2. Moms (små)

DXa

8gi`c

DXikj

M`^k`^\[Xkf\i)''0

Egen bil eller motorcykel pr. km
Indtil 20.000 km
3,56 kr.
Over 20.000 km
1,90 kr.
Egen cykel eller knallert pr. km 0,40 kr.
I\aj\^f[k^µi\cj\)''0

,OGI n EFTER REGNING ELLER PR DGN  KR
Fortæring pr. døgn
455 kr.
4ILSLUTTENDE DGN PR TIME
  KR
Fri morgenmad
67,50 kr.

E\kkfgi`j`e[\bj)''.$'/

November 2008
120,2
Oktober 2008
120,5
September 2008
120,7
August 2008
120,3
Juli 2008
120,2
Juni 2008
120,4
-AJ 
 
April 2008
119,5
Marts 2008
119,1
Februar 2008
118,6
Januar 2008
117,1
December 2007
116,7
Yderligere oplysninger: www.dst.dk/priser
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