
 Skattestyrelsen er en del af Skatteforvaltningen Side  1 / 4

Returadresse: Skatteforvaltningen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing

Region Midtjylland  
Skottenborg 26
 8800 Viborg

 Ole Amby

Bindende svar

I har den 08.02.2019 bedt om bindende svar på følgende
 
Spørgsmål: 

Spørgsmål 1:  Adresserne beskrevet i eksempel 1 er forskellige arbejdspladser i 
                        relation til 60-dages-reglen.

Spørgsmål 2: Adresserne beskrevet i eksempel 2 er én arbejdsplads i relation til 
                      60-dages-reglen

Spørgsmål 3: Adresserne beskrevet i eksempel 3 er én arbejdsplads i relation til 
                      60-dages-reglen

Spørgsmål 4: Adresserne i eksempel 2 og 3 er 2 forskellige arbejdspladser i 
                      relation til 60-dages-reglen

Svar: 

Ad spørgsmål 1: Ja
Ad spørgsmål 2: Ja
Ad spørgsmål 3: Ja
Ad spørgsmål 4: Ja

Se Skattestyrelsens begrundelse for svaret nedenfor.

StS 05 - Selskabsskat

Lerchesgade 35
5000 Odense C

Telefon 72 22 18 18
Skat.dk
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Faktiske forhold

I skriver i anmodningen:
En række medarbejdere fra forskellige afdelinger i Region Midtjylland har lø-
bende skiftende arbejdspladser i regionen – eksempelvis i forbindelse med 
møder, projekter og opgaver og får i den forbindelse kørselsgodtgørelse efter 
gældende regler jf. vejledningen på SKATs hjemmeside. 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234871

I forhold til 60-dages-reglen er der opstået et spørgsmål om fortolkning af 'ar-
bejdspladser', der adressemæssigt er tæt eller relativt tæt på hinanden. 

Eksempel 1. I forbindelse med et konkret projekt foregår møder og arbejdsop-
gaver på tre forskellige arbejdspladser, som geografisk er relativt tæt på hin-
anden, men på forskellige adresser, der ikke umiddelbart er forbundne: 
• Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus
• Barthsgade, 8200 Aarhus
• Peter Sabroes Gade, 8000 Aarhus

Se oversigtskort bilag 1. 

Tilsvarende findes forskellige arbejdspladser, som er tæt geografisk belig-
gende, men stadig på forskellige adresser:
Eksempel 2. Olof Palmes Allé 13-19, 8200 Aarhus N
Eksempel 3. Olof Palmes Allé 32-36, 8200 Aarhus N 

Arbejdspladserne på Olof Palmes Allé er modsatliggende af alleen og 
forskudt for hinanden. På grund af Aarhus letbane, som er placeret midt gen-
nem Olof Palmes Allé, er der ikke direkte adgang mellem bygningerne på 
tværs. Olof Palmes Allé 13-19 har fælles parkeringsplads og det samme er 
gældende for Olof Palmes Allé 32-36.

Se oversigtskort bilag 2

Jeres opfattelse og begrundelse
 
I skriver:

Det forventes at svarene på de 4 spørgsmål er: Ja

Begrundelse for de forventede svar: 
• Arbejdspladserne beskrevet i eksempel 1 og 4 er tydeligt geografisk adskilte,
  og dermed de facto forskellige adresser, som derfor lever op til 60-dages-    
  reglen om forskellige arbejdspladser.

• Arbejdspladserne beskrevet i eksempel 2 og 3 er nok forskellige adresser, 
  men geografisk tæt forbundne – eksempelvis med fælles indkørsel og fælles 
  parkeringsplads. Adresserne henviser til forskellige indgangsdøre i samme 
  bygning.
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  Der henvises til SKAT: C.A.5.14.4.3

Skattestyrelsens begrundelse for svaret
 
Generelt:
I ligningslovens § 9B fastlægges ved objektive kriterier, hvilken befordring der an-
ses for erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er herefter:

a) Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage 
inden for de foregående 12 måneder,

b) befordring mellem arbejdspladser og
c) befordring inden for samme arbejdsplads

Al anden kørsel er privat befordring.

I SKATs den Juridiske Vejledning, afsnit C.A.4.3.3.1.2 Arbejdsplads fremgår føl-
gende:

Definition af arbejdsplads
Som udgangspunkt er en arbejdsplads i forhold til LL § 9 B og LL § 9 C et sted, 
hvor der erhverves en indtægt. Alle former for arbejdspladser, der ikke også er den 
skattepligtiges bopæl, er omfattet. 
Ud over almindelige faste arbejdspladser omfatter begrebet også arbejdspladser, 
hvor der foregår fx kundebesøg, konferencer eller afhentning af post eller materia-
ler.

I relation til befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads anses et område 
som en arbejdsplads. Det gælder fx skove og lufthavnsområder.

Konkret:
Skattestyrelsen kan erklære sig enig i Jeres opfattelse, om at:

• Arbejdspladserne beskrevet i eksempel 1 og 4 er tydeligt geografisk adskilte,
  og dermed de facto forskellige adresser, som derfor lever op til 60-dages-    
  reglen om forskellige arbejdspladser.

• Arbejdspladserne beskrevet i eksempel 2 og 3 er nok forskellige adresser, 
  men geografisk tæt forbundne – eksempelvis med fælles indkørsel og fælles 
  parkeringsplads. Adresserne henviser til forskellige indgangsdøre i samme 
  bygning.

Da der ved arbejdspladserne beskrevet i eksempel 2 og 3 er tale om samme byg-
ningsmasse og samme parkeringsareal, er det Skattestyrelsens opfattelse, at der er  
tale om et område, altså én arbejdsplads.
Olof Palmes Allé 13-19, 8200 Aarhus N anses derfor som én arbejdsplads.
Olof Palmes Allé 32-36, 8200 Aarhus N anses derfor som én arbejdsplads.

Svarene på spørgsmål 1 – 4 er således: Ja
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Vær opmærksom på
 
Det bindende svar er bindende for Skattestyrelsen i 5 år fra modtagelsen af dette 
brev. Se skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1. 

Svaret gælder kun for selskabets skattemæssige forhold.

Svaret er ikke bindende, hvis der er sket ændringer i de forudsætninger eller regler, 
der ligger til grund for svaret, eller hvis svaret er givet på grundlag af oplysninger, 
der ikke er rigtige. Se skatteforvaltningslovens § 25, stk. 2.

Klagevejledning

Idet der svares bekræftende på de stillede spørgsmål undlades klagevejledning, jf. 
forvaltningslovens § 25, stk. 1.

Venlig hilsen

Jan Albjerg
Fagkonsulent
Direkte telefon 72 38 36 09
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