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Bruger du din private bil til erhvervskørsel? 

Eller har du en firmabil, som du også bruger til privat kørsel? 

Så kommer du ikke udenom at føre kørebog - i hvert fald 
ikke hvis du har planer om at følge de regler, som SKAT har 
stillet op. 

Med en elektronisk kørebog slipper du for alt besværet, og 
du skal ikke selv registrere din kørsel. 

Med denne guide bliver du klogere på, hvad en elektronisk 
kørebog egentlig er for en størrelse, hvilke krav SKAT stiller 
til din kørebog og hvilke typer af kørebøger, der findes på 
markedet. 

Du bliver med andre ord klædt på til at føre kørebog og til at 
vælge den metode, som passer bedst til dig og din kørsel. 
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HVORFOR SKAL DU FØRE 
KØREBOG?
For at starte helt fra scratch så er grunden til, at du skal føre kørebog, at SKAT kræver det. 
Ganske simpelt. Hvis du spørger hvorfor, du skal anvende en elektronisk kørebog, så er 
der flere gode svar på det spørgsmål: 

● Få udbetalt så mange skattefri kørepenge som muligt (få alle ture med ved hjælp af   
 GPS-teknologi)

● Slip for at bruge tid og energi på at føre manuel kørebog

● Undgå at komme til at lave fejl (automatisk opdatering af satser og regler)

● Effektiviser din tid - så du kan få meget mere fra hånden

En elektronisk kørebog gør din hverdag meget nemmere. Du sparer ikke bare tid i det 
daglige, men du minimerer også risikoen for at lave fejl og få et skattesmæk. Og så 
risikerer du heller ikke at glemme de små køreture, når du gør din kørselsgodtgørelse op. 
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HVAD ER FORSKELLEN PÅ 
KØRSELSGODTGØRELSE OG 
KØRSELSFRADRAG?
Hvornår kan du ansøge om kørselsfradrag, og hvornår er du berettiget til kørselsgodt-
gørelse? Og hvad er egentlig forskellen på de to? Det tager vi et kig på her. 

Hvad dækker kørselsfradrag over?

Kørselsfradrag er et andet ord for befordringsfradrag, og det dækker over det beløb, som 
du kan trække fra i skat, når du har kørsel til og fra arbejde dagligt. Hvis du kører mere 
end 24 km - altså hvis du har mere end 12 km til arbejde - er du berettiget til at søge om 
kørselsgodtgørelse. Også hvis du cykler eller kører på knallert til og fra arbejde. 

Kørselsgodtgørelse har i og for sig intet med din arbejdsgiver at gøre. Det er et anlig-
gende mellem dig og SKAT. Du skal derfor selv sørge for at tjekke, om din kørsel er ført 
korrekt i din årsopgørelse. Er den ikke det, kan du risikere, at du får for lidt i fradrag. 
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Hvad skal du være opmærksom på, når du tjekker din opgørelse i forhold til kørsel? Tjek 
først og fremmest, om dit kørselsfradrag overhovedet er med på din årsopgørelse. Hold 
dernæst et vågent øje med antallet af arbejdsdage. SKAT beregner en standardsats, der 
lyder på 216 dage, men vær opmærksom på, om det også passer på dig.

Hvad dækker kørselsgodtgørelse over?

Kører du erhvervsmæssig kørsel i din private bil enten som ansat eller som selvstændig 
erhvervsdrivende, kan du få kørselsgodtgørelse udbetalt af virksomheden. Når du mod-
tager kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, er det, at en kørebog kommer ind i 
billedet. 

Her skal du nemlig ikke holde styr på de kilometer, som du kører til og fra arbejde, men 
derimod de kilometer, som du kører i arbejdsregi. Og det er en meget mere kompliceret 
sag. For hvilke små ture er i arbejdsregi, og hvilke er nærmere med et privat formål?

Som arbejdsgiver vælger du selv, om du vil betale kørselsgodtgørelse til dine ansatte og 
dig selv. Taksten er bestemt af SKAT, men det er op til den enkelte arbejdsgiver, om han 
eller hun vil betale en højere sats. Arbejder du for et firma i udlandet, gælder de samme 
regler om skattefri kørselsgodtgørelse. 

Hvad er definitionen på erhvervsmæssig kørsel?

Du kan alene få skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel. For at der er tale 
om erhvervsmæssig kørsel, er der en række specifikke skattekrav, der skal være opfyldt. 
Her får du SKAT’s definition på, hvad erhvervsmæssig kørsel er:

● Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil

● Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil

● Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder 
 (60-dages-reglen)

● Arbejdsgiveren skal godkende og indberette den skattefri kørselsgodtgørelse
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HVAD DÆKKER 
60-DAGES-REGLEN OVER?
Kører du dagligt til og fra din arbejdsplads i din private bil? Og møder du ikke nødven-
digvis ind på den samme adresse hver eneste morgen? Så kan 60-dages-reglen være 
aktuel for dig. 60-dages-reglen vedrører nemlig den kørsel, som finder sted fra din bopæl 
og til din arbejdsplads eller det sted, som du møder ind om morgenen og forlader, når du 
får fyraften. 

Kørslen fra dit hjem og til din arbejdsplads - og den anden vej rundt - anses normalt som 
privat. Og du kan få et tilskud til dine kørselsudgifter gennem befordringsfradrag. Men 
60-dages-reglen er en undtagelse, som er god at kende til. 

I løbet af en periode på 12 måneder kan du få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse for 
kørslen til og fra arbejde for de første 60 dage. Når de 60 dage er ‘brugt’, anses kørslen 
til og fra dit arbejde som privat, og du kan så anvende det almindelige befordringsfradrag.

Hvad hvis du har flere arbejdsgivere?
Har du flere arbejdsgivere? Så kan du i princippet få skattefri kørselsgodtgørelse for 60 
dage hos hver enkelt arbejdsgiver. Og ophører dit ansættelsesforhold hos en arbejds-
giver, bliver de 60 dage nulstillet. Det vil altså sige, at du starter på en frisk med 60 dage, 
når du starter på et nyt arbejde. Uanset hvor mange dage, som du har fået kørselsgodt-
gørelse for hos din tidligere arbejdsgiver. 
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Betingelser for 60-dages-reglen

● Det er et krav, at du skal anvende din egen private bil

● Det er kun kørsel til eller fra dit eget hjem, der tæller med i de 60 dage

● De 60 dage behøver ikke være i forlængelse af hinanden

● En arbejdsdag tæller kun for én dag - uanset hvor mange gange du kører frem og 
 tilbage på den samme dag

● Kører du mere end 60 dage inden for 12 måneder, slipper din skattefri 
 kørselsgodtgørelse op (men du kan så få befordringsfradrag)

● Alle arbejdsdage skal tælles med, uanset om du tager cyklen eller bussen og ikke   
 modtager kørselsgodtgørelse for nogle af dagene

● Weekender, ferie og sygedage tæller ikke med, men de afbryder ikke de 60 dage

● De 60 dage bliver kun afbrudt, hvis du arbejder minimum 60 dage i træk på en 
 anden arbejdsplads (rådfør dig eventuelt med din revisor, hvis det bliver aktuelt for dig)

60-dages-reglen og elektroniske kørebøger

Mange løsninger inden for elektroniske kørebøger tager ikke forbehold for 60-dages-
reglen. Og det kan give dig unødigt besvær. Det er derfor anbefalelsesværdigt at vælge 
en elektronisk kørebogsløsning, der har 60-dages-reglen indbygget i sin software, som 
eksempelvis Autolog. 

Autolog tager hensyn til de specifikke danske skatteregler - også 60-dages-reglen - og 
det betyder, at du ikke behøver bekymre dig om at holde dig ajour med gældende skatte-
satser. Det klarer Autolog helt automatisk.

Har du kørsel, der går ind under 60-dages-reglen, er det dog altid en god ide at rådføre 
dig med din revisor eller en anden ekspert på området. Reglerne er komplicerede, og de 
kan være svære at finde hoved og hale i. 
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HVILKE KRAV HAR SKAT TIL DIN 
KØREBOG?
For at du kan få udbetalt kørselsgodtgørelse, skal du registrere din kørsel og føre køre-
bog på korrekt vis. Ellers bliver dit kørselsregnskab ikke godkendt hos SKAT. Bliver dit 
kørselsregnskab ikke godkendt, bliver den skattefrie godtgørelse til skattepligtig A-ind-
komst, og du kan i stedet få kørselsfradrag. 

Det hedder sig, at det er din arbejdsgivers ansvar, at dit kørselsregnskab er ført korrekt. 
Men det er dig, der fører det i praksis, og er du ikke grundig nok, er det dig, der i sidste 
ende mister skattefordelen og bliver beskattet af dine kørselspenge. 

Når du laver kørebog, skal du have styr på følgende data: 

● Dato for turen

● Startpunkt for turen (GPS eller adresse)

● Destination

● Formål med turen 

● Den tilbagelagte distance

SKAT kræver, at du skal registrere den faktiske kørsel hver dag. Og sidst på måneden 
skal du opsummere din erhvervsmæssige kørsel, som din arbejdsgiver så skal godkende.

Hvad anbefaler SKAT?
Det er helt op til dig selv at vurdere, om du vil føre kørebog på manuel vis, eller om du vil 
slippe for besværet og anvende en elektronisk kørebog. SKAT anbefaler dog, at du an-
vender GPS, når du registrerer din kørsel. Simpelthen for at minimere risikoen for fejl og 
gøre dit kørselsregnskab mere pålideligt. 



9

HVORDAN FUNGERER EN 
KØREBOG MED GPS?
En kørebog med GPS er et smart værktøj, som kan spare dig for meget tid og besvær. 
Hvis du spørger os, er det faktisk et uundværligt redskab til dig, der kører erhvervskørsel, 
og som er forpligtet til at føre kørebog. Men hvordan fungerer en elektronisk kørebog 
med GPS som Autolog sådan helt praktisk? Det vil vi fortælle dig om her.

Har du en OBD II port i din bil?
Alle køretøjer, der er fremstillet i år 1996 og frem, er udstyret med en OBD II port. Du 
finder den normalt på instrumentbrættet eller under rattet, men den kan også gemme sig 
i midterkonsollen eller under sædet. Er den helt umulig at finde, så tjek bilens manual. 

OBD II porten er blevet opfundet med det formål at kunne modtage diagnostik og op-
dage fejlkoder på din bil. Men den smarte OBD II port gør det også muligt at levere strøm 
til en lille GPS tracking-enhed. Og med den er det muligt at installere en elektronisk køre-
bog med GPS-teknologi som Autolog, der kan registrere din kørsel for dig. 

Hvad er GPS?

GPS er en forkortelse for Global Positioning System, og det er integreret i mange typer af 
elektronisk udstyr i dag. Så hvorfor ikke også anvende det til at registrere din kørsel i din 
bil, så du selv slipper for at bruge tid på at udfylde en manuel kørebog?

GPS er et rumbaseret navigationssystem, der er baseret på GPS-satellitter. Satellitterne 
hjælper os med at få de helt nøjagtige koordinater for dit køretøj, og der svæver i dag 31 
satellitter rundt over vores hoveder. 

Satellitterne hjælper dig ikke bare med at finde vej, når du spørger din GPS eller Google 
Maps om vej, men de hjælper også med at beregne den præcise afstand for hver enkelt 
af dine køreture. Både når det kommer til distance og tid. 

Det betyder, at du helt kan slippe for selv at skulle holde styr på din kørsel og føre en 
manuel kørebog. Lyder det for godt til at være sandt? Det er det ikke. Med en elektronisk 
kørebog som Autolog slipper du helt for alt besværet med at føre kørebog og holde styr 
på din erhvervskørsel.  
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HVILKE TYPER AF ELEKTRONISKE 
KØREBØGER FINDES DER?
Der findes et hav af forskellige elektroniske kørebøger på markedet, og det kan være 
noget af en jungle at finde rundt i. Hvilken type er den bedste? Og hvilke fordele og ulem-
per er der forbundet med de forskellige slags? Det vil vi kigge nærmere på i dette afsnit.

Der findes helt overordnet set tre forskellige typer af elektroniske kørebøger:

● Kørebog med hardware

● Kørebog app

● Triplog kørebog

Hvad er en kørebog med hardware?

En elektronisk kørebog med hardware er uden tvivl den mest pålidelige og sikre løsning. 
Her monterer du en GPS-hardware enhed i din bil, som tracker din kørsel. En løsning med 
hardware får strøm fra din bil, og du skal dermed slet ikke bekymre dig om at huske på 
at tænde enheden eller at have tilstrækkeligt med strøm. Det er en meget funktionel og 
pålidelig løsning. 

En hardware-enhed består af to hovedkomponenter:

● Hardware 

● Firmware (den software, der er installeret på din hardware)

Det er den installerede firmware, der sørger for, at selve hardwaren udfører det formål, 
som den skal. Det er med andre ord hardwarens styresystem. Firmware kan være af svin-
gende kvalitet, og det afhænger i høj grad af firmaet bag, hvad du får for dine penge.
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Hvordan monterer du en kørebog med hardware?
En kørebog med hardware er som nævnt den mest sikre og pålidelige form for kørebog, 
som findes på markedet. Modsat de andre typer af løsninger kræver den montering, og 
det kan du gribe an på flere måder. Skal den monteres bag bilens panel eller på bilens 
batteri, bør du få en mekaniker ind over. 

Autolog-hardwaren kan du selv montere. Du skal blot montere Autolog-hardwaren i 
OBD-stikket i din bil. Stikket er sædvanligvis nemt at finde i din bil, og er du i tvivl om, 
hvor du kan finde det, kan du med fordel se efter i manualen til din bil. Det er en klar 
fordel ved Autolog, at du selv kan klare monteringen - og dermed holde omkostningerne 
nede. 

Du kan se i denne video, hvor nemt det er at montere Autolog i din bil.

Hvem kan have nytte af en kørebog med hardware?

En elektronisk kørebog med hardware er klart den mest driftssikre løsning. Vil du gerne 
slippe for at bekymre dig om dit kørselsregnskab og være helt sikker på, at alle dine ture 
bliver logget? Så er det den optimale løsning til dig.

Hvad er en kørebog app?

Modsat en kørebog med hardware skal du ikke installere en enhed eller en hardware i 
din bil, når du har med en kørebog app at gøre. Alt, du skal gøre, er at downloade en app 
på din smartphone. Kørebog apps er sædvanligvis meget billige eller endda helt gratis, 
men du skal her huske på, at du også får, hvad du betaler for - eller ikke betaler for.

En af ulemperne ved en kørebog app er, at du altid skal huske på at have din telefon 
tændt og gerne fuldt opladet, inden du skal ud at køre. Ellers misser du nemt data på 
en eller flere af dine ture. Og det kan få fatale konsekvenser, når du skal gøre dit kør-
selsregnskab op. Det gør en kørebog app mindre pålidelig og driftsikker end en kørebog 
med hardware.

En kørebog app stiller også langt større krav til den person, der anvender den, og den 
telefon, som appen er installeret på. Her kører det hele ikke automatisk - som ved en 
kørebog med hardware, der logger alle dine ture - og mange af de gratis varianter bliver 
sågar aldrig opdaterede.  

Hvem kan have glæde af en kørebog app?

Har du kun et meget lille kørselsbehov? Så kan det være en løsning for dig at anvende en 
kørebog app. Husk dog på, at det kræver høj disciplin fra din side at få det til at fungere 
optimalt. Du kommer ikke sovende til din kørselsregistrering med en kørebog app. 

Hvad er en Triplog kørebog?

Markedet for digitale former for kørebøger vokser, og faktisk er flere bilmærker også 
begyndt at køre med deres egne Triplogs - eller med andre ord turregistreringssystemer. 
Triplogs er da også udmærkede til at registrere dine ture - problemet med disse løsninger 
er bare, at de langt fra lever op til SKATs krav, når det kommer til kørselsgodtgørelse og 
gyldige kørebøger.

SKAT er meget large, når det kommer til, hvordan du registrerer din kørsel. Du kan gøre 
det via en app, i en bog med papirsider eller sågar på en rulle toiletpapir. Det må du for 
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så vidt helt selv om. Men SKAT er til gengæld ikke spor large, når det kommer til, hvad 
din kørebog skal indeholde af informationer. Og her klapper fælden altså, hvis ikke du har 
alle informationer med. 

Langt de fleste af alle Triplogs på markedet falder igennem, når det kommer til SKATs 
krav til dokumentation. De er nyttige, når det kommer til at fortælle dig, at du har kørt fra 
A til B, og hvornår du har kørt turen. Men så heller ikke mere end det. De medtager nor-
malvis ikke hverken formål med turen, gældende satser eller navn og adresse. 

Skal du selv til at føre Triplogs informationer over i en bog eller i et Excel-ark og samtidig 
tilføje alle de manglende informationer til hver eneste tur, bliver det hurtigt en 
tidskrævende proces. 

Hvorfor så ikke vælge Autolog, som er en seriøs og professionel løsning til dig, der ikke 
vil bruge tid på at føre kørebog? Og som gerne vil være sikker på, at det er i orden hver 
gang? Så hellere bruge den tid, som du får frigivet, på din familie eller andre presserende 
arbejdsopgaver. 

Hvem kan have nytte af en Triplog kørebog?

Dig, der gerne vil registrere din kørsel, men ikke dig, der har pligt til at føre kørebog.



13

HVORNÅR KAN DET BETALE SIG 
AT INVESTERE I EN ELEKTRONISK 
KØREBOG?
Du behøver ikke køre særlig meget erhvervskørsel for, at det kan betale sig med en elek-
tronisk kørebog som Autolog. Det gælder både, når du tager al den tid i betragtning, som 
du sparer ved ikke selv at skulle registrere din kørsel manuelt, men også i forhold til de 
mange små ture, som du nemt kan komme til at glemme. 

En elektronisk kørebog som Autolog husker ALLE dine ture, og der er ingen risiko for, at 
den glemmer at se på kilometertælleren, når du starter bilen.   

Du betaler kun 89 kr.* om måneden i abonnement for en Autolog kørebog, og så er du 
tilmed sikker på, at du ikke får et skattesmæk, fordi du ikke har ført din kørebog på kor-
rekt vis. Du betaler ikke for hardwaren, så abonnementsprisen er den eneste omkostning. 
Og den tjener sig hurtigt ind igen. Der er hverken opstartsgebyr eller binding forbundet 
med et abonnement på Autolog, og du kan til hver en tid opsige det. 

* Tjek aktuelle priser på autolog.dk

https://autolog.dk
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INTERVIEW MED PRODUCT 
MANAGER HOS AUTOLOG
Vi har stillet product manager Kenny Johansen en række spørgsmål om den elektroniske 
kørebog Autolog. Læs med og få svar på de mest gængse spørgsmål om vores produkt.

Kan du ikke få Autolog, hvis din bil ikke er udstyret med en OBD II port?

Jo, det kan du godt. Du kan altid få installeret en Autolog-enhed i din bil. Den funktion, 
som en OBD II port udfylder, er at tilføre strøm. Der findes andre måder at føre strøm til 
Autolog-enheden som eksempelvis via et kabel, som du kan tilkøbe. En tekniker eller en 
mekaniker kan hjælpe dig, hvis du ikke har en OBD II port i din bil.

Hvordan skelner Autolog mellem privat kørsel og erhvervskørsel?

Du kan lave en række forudindstillinger, som gør det nemmere for dig at få registreret 
dine ture korrekt. Du kan eksempelvis angive, at kørsel fra x til x er lig med erhvervskør-
sel, eller at alle ture mellem kl. 8 og kl. 16 er lig med erhvervskørsel. Du kan også vælge 
at indstille din enhed til at registrere alle nye ture som enten privat kørsel eller erh-
vervskørsel.

Er der ændringer i din kørsel, styrer du det nemt fra din computer. Det er også her, hvor 
du kan opstille regler og standarder for din kørsel, så du slipper for selv at skulle angive 
alle ture manuelt som enten erhverv eller privat. 
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Vi leverer en let, pålidelig og præcis elektronisk kørebog til en pris, hvor 
alle kan være med.

By Fleet Complete

PRØV AUTOLOG KØREBOG GRATIS HER
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Hvordan tilgår du din Autolog kørebog?

Du kan tilgå din Autolog kørebog fra din computer eller via en app på din smartphone 
eller tablet. De avancerede indstillinger skal du dog logge dig ind på din computer for at 
administrere. 

Hvad sker der, hvis din Autolog hardware går i stykker?

Skulle uheldet være ude, er der ingen risiko for, at du mister data. Intet går tabt, hvis din 
enhed går i stykker. Du skal dog selv sørge for at føre kørebog manuelt, indtil du har 
fået en ny enhed, som virker optimalt. Dine ture bliver ikke registreret, hvis din enhed er 
ude af drift. Hvis din Autolog-enhed går i stykker, skal du kontakte vores support hurtigst 
muligt. Så sender vi en ny enhed afsted til dig. 

Klarer Autolog automatisk hele dit kørselsregnskab? 

Ja, det kan du sætte den op til. Autolog sørger for automatisk at ajourføre dine ture og 
konfigurere hele din kørebog. Alt, som du skal gøre, er at tjekke, at dine ture er blevet ført 
korrekt. Og gør du brug af de brugerdefinerede indstillinger, som hjælper Autolog med at 
skelne mellem erhvervskørsel og privat kørsel, vil de fleste af dine ture allerede være ført, 
som de skal - uden at du selv skal gøre noget.  

https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/2581935/d88a5421-a8f1-4220-9ea1-7c0245d9129d

