
 

 

 

Generelle satser i 2020 

Nedenstående nye satser er gældende i 2020 
 
 
Befordringsfradrag mellem hjem og arbejdsplads  
0-24 km inkl. Intet fradrag 

24-120 km inkl. 1,96 kr. pr. km 

Over 120 km 0,98 kr. pr. km 
Over 120 km i visse kommuner 1,96 pr. km (kommuner endnu ikke udpeget for 2020 se evt. mere 
på skat her) 
 
Ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er den skattefri befordringsgodtgørelse 
Kørsel indtil 20.000 km årligt 3,52 kr. pr. km 
Kørsel  over 20.000 km årligt 1,96 kr. pr. km  
 

Til dækning af udgifter ved erhvervsmæssig kørsel og ved benyttelse af egen cykel, 
knallert, 45-knallert, scooter: 

Kørsel udgør 0,54 kr. pr. km. 
 
Arbejdsgiveren skal føre kontrol med antallet af kørte kilometer, og oplysningen skal fremgå af 

medarbejderens lønseddel. Se www.skat.dk  

 

Dagpengegodtgørelse ved afskedigelse og hjemsendelse (vejrlig mv.), G-dage  

Fra 2. januar 2020 udgør dagpengegodtgørelsen 

for 1. og 2. ledighedsdag, G-dage, ved afskedigelse mv.: kr. 881,00 

Er ledigheden på 4 timer eller derunder betales:  kr. 441,00 

 

Beskæftigelseskrav: 2 ugers overenskomstmæssigt arbejde (i hovedregel 74 timer) inden for de 

sidste 4 uger – som hovedregel 7,4 timer pr. dag. 

Bemærk: Ved hjemsendelse skal virksomheder inden for et kalenderår max. betale dagpenge-

godtgørelse 16 gange til samme medarbejder. 

 

Forsikringsordning for sygedagpenge for mindre virksomheder   

Præmiesats for ordningen i kalenderåret 2020. Der henvises i øvrigt til www.star.dk 

Præmiesats af den årlige lønsum:   0,79 %  

Lønsum for optagelse i forsikringsordningen:  kr. 7.708.750,00 

Udelukkelsesgrænsen er:    kr. 9.514.800,00 

Bemærk: At der først udbetales refusion fra 2. fraværsdag.  

 

Sygedagpenge  

Fra januar 2020 udgør sygedagpengene maximalt pr. time: kr. 119,05 

  Maximalt Pr. uge: kr. 4.405,00 

Bemærk: Arbejdsgiverperioden er ifølge sygedagpengeloven 30 kalenderdage fra 1. hele fraværsdag,  

se dog i overenskomsterne, idet der i dem, kan være aftalt en længere arbejdsgiverperiode. 

 

Sygeferiepenge for bygge- og anlægsområdet 2020 

Når medarbejderen, efter overenskomstens arbejdsgiverperiodes udløb overgår til betaling med 

sygedagpenge fra vedkommendes opholdskommune, beregnes feriegodtgørelsen efter nedenstående 

regler om betaling med sygeferiepengesatsen. I kalenderåret 2020 udgør sygeferiegodtgørelsen:  

https://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/befordringsfradrag-2018-og-2019
https://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/befordringsfradrag-2018-og-2019
http://www.skat.dk/
http://www.star.dk/


 

  

Hovedstad og Nordsjælland 2. Zone 

Faglærte på byggepladser pr. dag:   kr. 198,40   

Ikke faglærte på byggepladser pr. dag:   kr. 173,00 

 

Provinsen  

Faglærte på byggepladser pr. dag:   kr. 182,90 

Ikke faglærte på byggepladser pr. dag:   kr. 175,40 

 

Sygeferiegodtgørelsen optjenes i 5 dage pr. uge for hele fraværs uger. 

 

Arbejdsløshedsdagpenge og efterlønssatser 

Med virkning fra den 2. januar 2020 er dagpenge og efterlønssatserne ændret til følgende: 

 

Dagpenge 

Fuldtidsforsikrede:    kr. 881 dag / 19.083 md 

Deltidsforsikrede:    kr. 441 dag / 12.722 md 

Dimittendsats, fuldtidsforsikret (med forsørgelsespligt): kr. 15.648 pr. md 

Dimittendsats, deltidsforsikret (med forsørgelsespligt): kr. 10.432 pr. md 

Dimittendsats, fuldtidsforsikret (uden forsørgelsespligt): kr. 13.644 pr. md 

Dimittendsats, deltidsforsikret (uden forsørgelsespligt): kr.   9.096 pr. md 

 

Efterløn  

Fuldtidsforsikrede, 91 % sats:   kr. 17.366 pr. md. 

Deltidsforsikrede, 91 % sats:   kr. 11.557 pr. md. 

Fuldtidsforsikrede, 100 % sats:   kr. 19.083 pr. md. 

Deltidsforsikrede, 100 % sats    kr. 12.722 pr. md 

  

Personalegoder  

Bagatelgrænse for visse personalegoder:  kr. 6.300,00 

Værdi af fri bil:         Miljøtillæg + 25% af værdien op til kr. 300.000 

           Miljøtillæg + 20% af den værdi der overstiger kr. 300.000 

Værdi af fri telefon/pc:     (Ikke endeligt afklaret) 

 

Rejsegodtgørelse 

Rejsegodtgørelse pr. døgn ved rejse i ind- og udland med overnatning. 

Til kost og små fornødenheder:   kr. 521,00 pr. døgn 

Reduktion udgør for arbejdsgiverbetalt fri kost 75 %   kr. 390,75 pr. døgn 

Reduktion udgør for arbejdsgiverbetalt morgenmad 15 %  kr.  78,15 pr. døgn 

Reduktion udgør for arbejdsgiverbetalt frokost 30 %   kr. 156,30 pr. døgn 

Reduktion udgør for arbejdsgiverbetalt middag 30 %   kr. 156,30 pr. døgn 

 

Til dækning af udgifter til små fornødenheder 

kan der udbetales 25 % eller:   kr. 130,25 pr. døgn  

Til logi:     kr. 223,00 pr. døgn 


