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Til medarbejder

Vigtig information om Frikort - medarbejder
Hvis du er berettiget til at modtage et Midttrafik Frikort, skriver du under på, at du er
indforstået med, lever op til og godkender nedenstående krav og lovgivning.
Hvem kan få et frikort?
Følgende er berettigede til at få et Midttrafik frikort til fri transport med Midttrafiks busser og
tog:
-

Chauffører, der er fastansat hos et busselskab, der udfører rutekørsel på kontrakt for
Midttrafik. Busselskabets øvrige personalegrupper eller tilknyttede personer er ikke
berettigede til et frikort.

-

Ansatte i Midttrafiks administration, (undtaget løst tilknyttede og
studentermedhjælpere).

-

Ansatte chauffører eller teknisk-/administrative medarbejdere hos Busselskabet Aarhus
Sporveje

-

Ansatte lokoførere, togførere eller teknisk-/administrative medarbejdere hos Midtjyske
Jernbaner A/S

Indberetning til SKAT
I forhold til SKAT skal du være opmærksom på:
-

Din arbejdsgiver er forpligtiget til at indberette til SKAT, at du er indehaver af et frikort.

-

Frikortet er som udgangspunkt skattepligtigt. Hvis du udelukkende bruger det til
befordring mellem hjem og arbejde, består ”beskatningen” alene i, at du som
udgangspunkt mister muligheden for befordringsfradrag på denne strækning, også på
dage hvor du eksempelvis vælger at køre i egen bil.1

-

Anvendes kortet i væsentligt omfang til anden privat befordring, udover transport
mellem hjem og arbejde, så der bliver tale om en besparelse på dit privatforbrug, er dit
Frikort skattepligtigt. Det er dit eget ansvar at opgøre og indberette den skattemæssige
værdi til SKAT.

-

”Den skattemæssige værdi” er den aktuelle værdi for en tilsvarende rejse, hvis du selv
havde købt den (med evt. rabatter). SKAT stiller ikke specifikke krav til dokumentation
for brugen af frikortet og/eller billetter. Du kan vælge at føre ’dagbog’ over den private
forbrugte rejsehjemmel.

1

Har du meget tidlige eller sene vagter, der gør, at det ikke er muligt at benytte offentlige
transportmidler til enten ud- eller hjemtransporten, er det dog muligt at tage fradrag for din
befordring i forbindelse med disse vagter, uden at det udløser beskatning af frikortet. Du kan
ligeledes uden skattemæssige konsekvenser tage fradrag for befordring mellem hjem og
arbejde for en eventuel strækning i et område, som frikortet ikke gælder til.
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En eventuel skattepligtig værdi skal medtages på selvangivelsen som B-indkomst (uden
AM-bidrag). Bemærk at godet kan være omfattet af bagatelgrænsen for
arbejdsrelaterede personalegoder.2

Uddybende spørgsmål vedr. beskatning bedes rettet til SKAT.
Fratrædelse
Du har pligt til at aflevere dit frikortet til din arbejdsgiver ved fratrædelse. Dette gælder også,
hvis du skifter til et andet busselskab, fx i forbindelse med et udbud.
Brug af Midttrafik Frikort
-

Kortet er personligt og kun gyldigt med foto.
Kortet inddrages ved misbrug.
Kortet skal opbevares på betryggende vis, så andre ikke har adgang til det.
Ved adresseændring udskiftes kortet.
Du må medbringe 2 børn under 12 år gratis.
Du skal ikke betale natbustillæg.

Hvordan får du et frikort?
For at modtage et Frikort fra Midttrafik, skal du først og fremmest være indforstået med
ovenstående retningslinjer.
Konkret skal du udfylde øverste del af blanketten ”Bestilling og returnering af frikort til
Midttrafiks busser og tog” og afleverer det til din arbejdsgiver sammen med et billede i
pasfotokvalitet og -størrelse.
Du kvitterer for, at du er indforstået med reglerne for Frikort, og at du vil returnere frikortet
ved din fratrædelse – herunder også skift til andet busselskab.
Din arbejdsgiver attesterer ansøgningen og indsender den sammen med foto til Midttrafik
Kundecenter
Midttrafik Kundecenter udsteder frikortet og sender frikort og bestillingsskema retur til din
arbejdsgiver. Du kvitterer herefter for modtagelse af frikortet i felt 3.
Frikort udstedes for et kalenderår.

2

Er Frikortet i overvejende grad til brug for erhvervsmæssig befordring, fx fra garageanlæg til
mødepunkt midt på rute, mellem garager eller mellem arbejdssteder, er en eventuel
skattepligtig værdi af ”anden privat befordring” omfattet af bagatelgrænsen for
arbejdsrelaterede personalegoder. Se SKAT’s hjemmeside for yderligere oplysninger
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