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Rejsefradrag for sergentelever på SU

I samarbejde med Centralforeningen for Stampersonel har PwC i foråret 2017 søgt om
SKATs bekræftelse af, at sergentelever kan være omfattet af reglerne om rejsefradrag
– og SKAT har bekræftet dette. Neden for gennemgår vi kort, hvad dette betyder.

Hvad har vi spurgt om?
Normalt kan modtagere af SU ikke få fradrag i forbindelse med deres uddannelse, men
sergentelever, der modtager SU, har dog lidt andre forhold end de fleste andre studeren-
de. Med udgangspunkt i en afgørelse, som SKAT tidligere har truffet for politi-elever, har
vi for tre forskellige sergentelever spurgt SKAT, om disse elever kunne foretage fradrag
efter rejsereglerne.

SKAT har i tre bindende svar bekræftet efter en konkret vurdering af sergentelevers vil-
kår og opgaver, at dette kan lade sig gøre, hvis forudsætningerne for rejsefradrag i øvrigt
er opfyldt.

Hvad betyder dette i praksis?
Formelle regler gør, at de tre afgørelser kun er bindende for de tre pågældende elever,
men det er vores vurdering, at alle sergentelever i samme situation bør kunne forvente, at
SKAT som udgangspunkt vil behandle dem på tilsvarende måde.

Det betyder, at eleverne kan foretage ”differencefradrag” på deres selvangivelser for op til
26.800 kr. per kalenderår (2017 sats), hvis de opfylder betingelserne for at være ”på rej-
se”

Man skal fortsat opfylde samtlige nedenstående krav om:
• At sergenteleven er på et midlertidigt tjenestested (dette er uddannelsesstedet nor-

malt, fordi tjenesten er tidsbegrænset til under to år).

• At sergenteleven er borte fra den sædvanlige bopæl i mindst 24 timer (sædvanlig bo-

pæl er ofte der, hvor man har sin folkeregisteradresse)

• At den sædvanlige bopæl er så langt væk, at sergenteleven på grund af arbejdsdagens

længde (eller evt. øvelses- eller vagttjeneste) ikke har mulighed for at overnatte på

den sædvanlige bopæl. Som tommelfingerregel skal tjenestetid + transporttid

tur/retur til bopælen mindst være 13 timer. Bor man mindre end 51 km fra den sæd-

vanlige bolig, vil SKAT dog normalt forvente, at man altid kan komme hjem.

Hvis kravene er opfyldt, vil sergenteleven kunne foretage fradrag op til 487 kr. per døgn,
hvis man ikke får betalt kost eller godtgørelser, eller 121,75 kr. per døgn, hvis man får
betalt kost (2017 satser). Fradraget er dog som nævnt begrænset til 26.800 kr. (2017).

Fradraget skrives på i felt 53 på selvangivelsen, og ved fuldt fradrag sparer man normalt
op til ca. 7.250 kr. i skat.
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