Koncepter: Erhvervskort

Kollektiv transport som skattefrit
personalegode
Via Erhvervskortet kan kommuner og virksomheder tilbyde
deres medarbejdere et skattefrit personalegode og samtidig profilere sig som miljøbevidst

Med et Erhvervskort kan kommuner og virksomheder tilbyde at betale medarbejdernes
daglige pendling med offentlig transport mod
et træk i bruttolønnen før skat. Erhvervskortet tiltrækker nye passagerer til den kollektive trafik, hvilket betyder øgede indtægter til
kommunen. Derfor er det ikke bare en fordel
for kommunen at tilbyde kommunens egne
medarbejderne kortet, men også at opfordre
lokale virksomheder til at benytte ordningen.
Ved at tilbyde medarbejderne Erhvervskortet understøtter kommunen eller virksomheden den lokale bustrafik, profilerer sit grønne
image og glæder medarbejderne.
Økonomisk gevinst
Et Erhvervskort er et almindeligt periodekort
til bus, tog og metro, som arbejdsgiveren køber
for medarbejderen som et skattefrit personalegode. Kortet koster det samme som et almindeligt periodekort minus en rabat på 11,3%.
De fleste medarbejdere med kortere end 30 km
hver vej kan på den måde få en økonomisk gevinst, der øger værdien af den samlede lønpakke, uanset om de hidtil har taget bil, cykel
eller kollektiv transport til og fra arbejde.
Når man får et Erhvervskort, bortfalder kørselsfradraget. Derfor egner kortet sig fortrinsvist til medarbejdere, der bor under 30 km fra
deres arbejdsplads.
Drift og vedligehold
Erhvervskortet er nemt og ligetil både at komme
i gang med og administrere. Det meste foregår via portalen moviaerhverv.dk, som er gratis at anvende, eller et tilsvarende it-system
til håndtering af fleksible lønpakker.

Movia rådgiver om alle aspekter af Erhvervskortet og svarer på spørgsmål fra ledelse,
økonomiafdeling, HR og individuelle medarbejdere – både før og efter, at ordningen er
etableret. Desuden leverer Movia en færdig
informationspakke til medarbejderne, når
ordningen går i gang.
Fakta om Erhvervskortet
Det kræver altid en ledelsesmæssig beslutning at indføre Erhvervskortet og efterfølgende en forankring i personale-/HR-afdelingen
samt lønadministrationen. Movia bidrager
gerne til sagsbehandlingen og rådgiver om
ordningen, herunder mulighederne for at lade
eksterne partnere stå for en del af driften.
Arbejdsgiveren skal tilbyde ordningen til
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medarbejderen for et år ad gangen. Ordningen
fungerer ved, at arbejdsgiveren lægger ud for
hele beløbet. Prisen trækkes efterfølgende
med 1/12 i den enkelte medarbejders løn før
skat, AM- og ATP-bidrag.
Et Erhvervskort bliver altid udstedt til afstanden
mellem medarbejderens bopæl og arbejdsplads. Kortet kan bruges døgnet rundt alle
ugens dage hele året, men er primært beregnet til pendling og ture i arbejdstiden. Det er
dog tilladt at anvende kortet til i alt 96 private
ture om året. To børn under 12 år kan gratis
rejse med.
I alt 17 kommuner i hovedstadsregionen, herunder Københavns Kommune, tilbyder pt.
(september 2011) Erhvervskortet til deres
medarbejdere. Hertil kommer cirka 1.800
private virksomheder, organisationer og foreninger.
Vil du vide mere?
Læs mere om Erhvervskortet på moviatrafik.dk
– erhvervskort eller på en særlig side for
Erhvervskortet på Vestegnen,
www.erhvervskortet.dk.
Du kan også henvende dig til jeres kontaktperson i Movia.
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