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Befordringsfradrag – Felt 11 markering
I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan indrapportere Felt 11
markering (befordringsfradrag kan ikke beregnes automatisk) – samt i hvilke
situationer, der automatisk opsættes felt 11 markering i SLS ved overmelding
til SKAT.
Læs mere i nyeste version af eIndkomst: indberetningsvejledning på SKAT’s
hjemmeside - vedr. produktionsenhedsnummer/befordringsfradrag (søg på:
eIndkomst indberetningsvejledning.
OBS! Vær opmærksom på, at hvis en der er indrapporteret Felt 11 markering
for en medarbejder, blot én gang i løbet af indkomståret, vil SKAT ikke
beregne medarbejderens befordringsfradrag for årets kørsel mellem hjem og
arbejde til denne virksomhed.
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1. Løndel 246

SKAT beregner som udgangspunkt lønmodtagernes befordringsfradrag ud fra
hvilken adresse, der er knyttet til arbejdspladsens P-nummer – samt
lønmodtagerens bopæl.
Hvis lønmodtageren eksempelvis har fx flere arbejdspladsadresser, har været på
orlov, har været på barsel eller sygemeldt i længere perioder - eller lignende, der
gør at vedkommende ikke er berettiget til fuldt befordringsfradrag - skal du sørge
for at indrapportere løndel 246, ”Markering af felt 11 - befordringsfradrag kan
ikke beregnes”.
Hvis der er indrapporteret løndel 246 (som opsætter Felt 11 markering på et
lønmodtagerregister) betyder det, at SKAT ikke kan beregne befordringsfradraget
automatisk - og at lønmodtager selv må oplyse sit befordringsfradrag på
selvangivelsen.
OBS! Se mere om hvornår du selv skal taste løndel 246 på løndelsbeskrivelsen i
SLS guiden – bl.a. skal du selv skal indrapportere løndel 246 i følgende situationer:
•
•

Når den ansatte permanent ikke møder ind på arbejdspladsen alle ugens fem
arbejdsdage. Fx hvis medarbejderen er deltidsansat og har en fast ugentlig
fridag, og derfor kun møder fire dage om ugen
Længerevarende sygdom.

BEMÆRK! Hvis en lønmodtager kun har indkomst i Felt 14, (A-indkomst som er
arbejdsmarkedsbidragsfri), så vil der ikke blive beregnet befordringsfradrag –
uanset om du taster løndel 246 eller ej.

2. Automatisk dannelse af løndel 246

Vi danner løndel 246 automatisk ved oprettelse af nedenstående PKAT
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• 26, 27, 327, 427 samt PKAT 240 KL 35 og 92
Vi danner også løndel 246 automatisk, hvis en af følgende
afgangsårsager/AKKO’er er i kraft:
•

AKKO 11, Suspension

Afgangsårsager:
• 090, Barselsorlov mv. uden løn
• 174, Forældreorlov, mor
• 191, Graviditets-/barselsorlov
• 196, Forældreorlov ved fødslen
• 198, Forældreorlov, far

3. Onlineadvis

I en række situationer, danner vi onlineadvis (advis som kommer ifm. du taster),
for at huske dig på at tage stilling til, om løndel 246 skal tastes manuelt.
Hvis du taster:
•
•
•

slutdato på afgangsårsag 90, 93, 174, 191, 196 eller 198 eller
afgangsårsag 194 eller
løndel 621 sats 2 eller 13 (sygdom)

dannes Advis OT0686 med teksten:
”Husk evt. at taste Felt 11- markering (LKO 246)”
Hvis du taster afgangsårsag 88, 183 eller 188 dannes Advis OT0677 med teksten:
”Lønmodtageren er på deltidsorlov – hvis felt 11-markering skal oprettes, skal LKO 246
indrapporteres”
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4. Advis RK8011

I LG 01, 1. og 2. lønkørsel hvert år danner vi advis RK8011 med teksten:
”Der er markering for ”befordringsfradrag kan ikke beregnes”. Er dette også gældende for det
nye år? (Felt 11 markering – LKO 246) Felt 11- markering - LKO 246 fortsætter hvis
LKO 246 ikke sættes i afgang”.
Vi danner advis RK8011 for de lønmodtagere, som er oprettet på en dato
forskellig fra den første i måneden i LG 01 – samt for de lønmodtagere, som har
løndel 246 i kraft.

Brugervejledning – Befordringsfradrag – Felt 11 markering

1. udgave 26/10-2017

