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Julegaver til ansatte i 2021 

 
Når man som medarbejder modtager julegaver fra sin arbejdsgiver eller arbejdsgivere, 
skal man være opmærksom på to beløbsgrænser, for at kunne modtage julegaver 
skattefrit.  
 
• For det første må værdien af julegaver i sig selv ikke overstige 900 kr. 
• For det andet må den samlede værdi af gaver og goder fra arbejdsgiver ikke 

overstige 1.200 kr. for hele året  
 
Uanset beløbsgrænse er julegaver skattepligtige, hvis der er tale om kontanter, og i de 
fleste tilfælde også ved gavekort.  
Vær opmærksom på særreglen vedrørende oplevelsesgavekort for indkomståret 
2021, som maks. kan være på 1.200 kr. udover de sædvanlige julegaver m.v.  
 

Befordringsfradrag for 2022 
 

 
Du kan som medarbejder få befordringsfradrag, også kaldet kørselsfradrag, hvis du 
har mere end 24 km daglig transport mellem hjem og arbejde. Det vil sige mere end 
12 km hver vej.  
 
Befordringssatserne for 2022 er fastsat til følgende:  
• 0-24 km: Intet fradrag 
• 25-120 km: 1,98 kr. pr. km 
• Over 120 km: 0,99 kr. pr. km  
• Over 120 km i visse udkantskommuner: 1,98 kr. pr. km 
 
Fradraget er uafhængigt af typen af transportmiddel. Der kan derfor både benyttes 
egen bil, samkørsel, offentlig transport, cykel, m.m.  
 
Fradraget er dog afhængigt af følgende: 
• Du skal anvende den reelle kørselsafstand mellem hjem og arbejdsplads  
• Du kan kun tage fradrag for dine reelle transportdage—du kan derfor ikke få 

befordringsfradrag på eksempelvis hjemmearbejdsdage 
• Du ikke på anden måde får dækket din kørsel, eksempelvis i form af arbejdsgi-

verbetalt transport eller at du har fri bil til rådighed 
 
Vær opmærksom på, at der gælder særregler ved befordring over bro, med færge 
eller fly samt til og fra småøer.  
 
 
  

AKTUEL SKAT 2022 
 
Skattekurserne i aktuel skat og 
moms afholdes: 
 
6. og 7. januar 2022 på  
Konventum i Helsingør 
 
Kurset gennemføres både som 
internat, så du har mulighed for 
lidt socialt samvær efter 1. kur-
susdag og som eksternatkursus. 
 
25. og 26. januar 2022 på Glo-
strup Parkhotel. Gennemføres 
kun som eksternat. 
 
Tilmelding sker via vores hjem-
meside: www.taxmaster.dk 
 
Emnerne er: 
• Foråret love 
• Efterårets love 
• Forældrelejligheder 
• Styresignaler 
• Skattefri godtgørelser, 

regler og  faldgruber 
• Beskatning af bitcoins m.v. 
• Beskatning gældseftergi-

velse og underskudsbe-
grænsning 

• Beskatning af influencere 
• Stort og småt 
• Årets afgørelser 
• ½ dag med aktuel moms 
 
Vi glæder os til at se dig. 
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Skattefri befordringsgodtgørelse for 2022 
 
Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til dine medarbejdere 
for erhvervsmæssig kørsel i deres egen bil. Kørselsgodtgørelsen kan udbetales efter 
nogle faste satser, som udgør følgende for 2022:  
• Indtil 20.000 km/år: 3,51 kr./km 
• Over 20.000 km/år: 1,98 kr./km 
 
I denne sammenhæng er erhvervsmæssig kørsel defineret som følgende:  
 
• Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder (60 

dages-reglen). 
• Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil. 
• Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil. 
 
Du skal som arbejdsgiver indberette den skattefri kørselsgodtgørelse via eIndkomst. 
 

 Rentesatser for restskat, overskydende skat og dag til dag 
renten ved frivillig indbetaling af restskat for perioden  

1. januar 2022 til 1. juli 2022 
 
Dag-til-dag rente ved frivillig indbetaling af restskat for indkomståret 2021 udgør 1,7 
procent . Svarende til en daglig rente på 0,0047%. 
 
Rentetillæg på restskat for indkomståret 2021 som ikke er betalt senest 1. juli udgør 
3,7% 
 
Rentegodtgørelse på overskydende skat for indkomståret 2021 udgør 0,0% 
 

Virksomhedsskatteordningen m.m.  
 
Nu er tid til at gøre status for året der gik, i hvert fald for de personlige virksomheder 
der har kalenderåret som regnskabsår. Status indeholder også forberedelse på det 
næste år, herunder om virksomheden skal omdannes fra personlig virksomhed til sel-
skab og om det skal ske skattefrit eller skattepligtigt. Status er også, hvornår det kan 
betale sig at indbetale evt. restskat. Hvis man ikke hidtil i året har hævet op til tops-
kattegrænsen, så kunne det måske være en overvejelse værd, at indbetale noget af en 
evt. restskat inden 31. december 2021, således at man udnytter topskattegrænsen og 
sparer renter på den frivillige indbetaling. Hvis man allerede har nået topskattegræn-
sen skal man overveje at vente med at betale restskat til den 2. januar 2022, da hæv-
ning i det tilfælde vil påvirke det kommende indkomstår.  


