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Der kan ikke længere udbetales skattefri refusion
af parkeringsudgifter, hvis der samtidig er udbetalt
skattefri befordringsgodtgørelse.
Følg Redmark på

Af den Juridiske Vejledning for 2015 fremgik følgende:
”Bestemmelsen medfører, at parkeringsudgifter kan betales
eller refunderes særskilt, uanset om der evt. samtidig ydes
en skattefri befordringsgodtgørelse.”
Det fremgår nu af den Juridiske Vejledning for 2016, at
”Befordringsgodtgørelsen skal dække de udokumenterede,
ordinære erhvervsmæssige driftsudgifter til befordringsmidlet, som fx udgifter til benzin, vedligeholdelse, parkering, vægtafgift, afskrivning, finansiering og forsikring.
Se bilag 1 til BEK nr. 1247 af 11. november 2014. Se også
SKM2008.338.LSR.”
”Hvis der således udbetales hel eller delvis skattefri befordringsgodtgørelse, kan eventuelle udgifter til parkering
i forbindelse med den erhvervsmæssige kørsel ikke også
dækkes af arbejdsgiveren som udlæg efter regning.”
Det er SKATs opfattelse, at der ikke er tale om en praksisændring, men blot en tydeliggørelse. Det er dog vores klare opfattelse, at SKAT ikke vil kunne beskatte godtgørelse
af parkeringsud-gifter i 2015, men principielt vil kunne
beskatte godtgørelser, der er udbetalt efter den 29. januar
2016, hvor 2016 udgaven er offentliggjort. Da SKAT har
”glemt” at markere ændringen i 2016 udgaven, vil SKAT
nok også være tilbageholdende med beskatning i 2016.

Valgfrihed
Hvis der afholdes udgifter til parkering i forbindelse med
erhvervsmæssig befordring, kan der vælges mellem at få
skattefri befordringsgodtgørelse eller at få dækket parkeringsudgiften som udlæg efter regning. Valget kan ske
for hver enkelt kørsel.
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Det er muligt skattefrit at dække parkeringsudgiften
efter regning og samtidig udbetale skattepligtig befordringsgodtgørelse. Det er også muligt at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse og samtidig udbetale en skattepligtig godtgørelse svarende til parkeringsudgiften.
Det er selvfølgelig op til arbejdsgiverne, om de vil tilbyde
denne valgmulighed.

Arbejdsgiverens administration og kontrol
Arbejdsgiveren har pligt til at kontrollere, om betingelserne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse
er opfyldt og har tilsvarende pligt til at indberette skattepligtige personalegoder. Vi vil derfor anbefale, at arbejdsgiveren indretter deres skemaer til udbetaling af befordringsgodtgørelse f.eks. med et afkrydsningsfelt, hvor
medarbejderen for hver kørsel kan bekræfte, at der er
eller ikke er dækket parkeringsudgifter som udlæg efter
regning for den samme kørsel.
Arbejdsgiveren skal stikprøvevis kontrollere, om medarbejderens oplysning er korrekt.
Kontakt din revisor eller Skatteafdelingen for yderligere
informationer.
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