Bliv kørt til og fra arbejde
– og spar penge imens
Information om Erhvervskort til tog,
bus og metro for medarbejdere i
Region Hovedstaden

Du har som medarbejder i Region
Hovedstaden mulighed for at købe et
Erhvervskort for mindst 12 måneder af
gangen, som et skattefrit personalegode.

Sådan fungerer ordningen

Levering

Et Erhvervskort er et årskort til bus, tog og metro, som Region Hovedstaden køber og
formidler til dig. Kortets pris trækkes i din bruttoløn før skat med 1/12 hver måned. Pension
og feriepenge berøres ikke. Du binder dig til ordningen for 12 måneder af gangen. Det
betyder at, hvis du er timelønnet eller har en ansættelse på under et år, har du desværre ikke
mulighed for at bruge ordningen.

Erhvervskortet leveres som en månedlig SMS-billet til din mobiltelefon – uanset om den er
privat eller stillet til rådighed af din arbejdsplads. Du vil modtage dit SMS-erhvervskort
første gang kl. ca. 06.30 d. 1. i en måned, og kortet vil herefter automatisk blive opdateret
d. 1. dag i hver måned i gyldighedsperioden.

Du kan ikke både have befordringsfradrag og Erhvervskort for samme strækning. Med et
Erhvervskort får du en solid skattefordel, 1 måneds rabat og en fast pris for 1 år ad gangen.
Dit kort fornyes automatisk, når de første 12 måneder udløber.

Erhvervskortet fornyes automatisk ved endt gyldighedsperiode.

Hvem har gavn af ordningen?
De fleste med kortere end 25 km hver vej til og fra arbejde (op til 50 km t/r) får en
økonomisk gevinst – medregnet tab af et eventuelt befordringsfradrag ved at skifte til
Erhvervskort. Selv ved fortsat brug af bil 8-10 dage om måneden, spares der penge i forhold
til at pendle i bil hver dag.
Bor du længere væk end 25 km fra din arbejdsplads, vil et Erhvervskort typisk ikke kunne
betale sig.
Er du overvejende cyklist, sparer du penge med et Erhvervskort, hvis du i dag bruger
Rejsekort mere end 5-6 dage om måneden. Nuværende brugere af offentlig transport sparer
typisk 25-50 % af deres nuværende udgifter til pendling, hvis den daglige tur er under ca. 20
km (40 km t/r).
Privat brug af kortet
Erhvervskortet kan bruges døgnet rundt alle ugens dage året rundt. Kortet er primært
beregnet til pendling fra dit hjem til arbejde og til ture i arbejdstiden, men kan også bruges
privat op til 96 ture om året. Privat brug af kortet kontrolleres ikke. 2 børn under 12 år kan
gratis rejse sammen med dig på Erhvervskortet.

Mister/sletter du dit SMS-erhvervskort, kan du altid genkalde dit kort ved at sende en SMS
med teksten GENSEND til 1415. Er din mobiltelefon slukket, eller er du uden for net-dækning
ved leveringstidspunktet, skal du ligeledes benytte GENSEND-funktionen.
Husk at medbringe gyldigt ID, når du rejser med dit sms-Erhvervskort. Som ID accepteres
pas, kørekort eller sygesikringsbevis.
Bindingsperiode
Region Hovedstaden er som arbejdsgiver, i henhold til skattereglerne, forpligtiget til at
tilbyde dig Erhvervskortet for 1 år ad gangen. Du kan selv opsige dit kort senest 1 måned
inden kortets udløbsdato, hvis du ikke ønsker kortet fornyet. Du kan ikke opsige dit
Erhvervskort før tid, medmindre du fratræder Region Hovedstaden eller hvis dit tjenestested
skifter geografisk placering. Ønsker du at opsige dit Erhvervskort, kan du kun opsige det til
udgangen af en 12 måneders bindingsperiode og det skal ske skriftligt til erhvervskortet.
center-for-hr@regionh.dk og senest en måned før udløb, ellers fornyes kortet automatisk
med en ny 12 måneders periode.
Mere info
På www.workplus.dk kan du finde mere information om Erhvervskortordningen samt
foretage en individuel beregning, der viser hvor meget du kan spare ved at få et Erhvervskort. Har du længere end 50 km tur/retur kan et Erhvervskort typisk ikke betale sig.

Sådan tilmelder du dig
Gå ind på www.workplus.dk og log på med Brugernavn: 29190623 og adgangskode:
erhvervskort
Bestil senest d. 15. i en måned for at få et kort med gyldighed fra d. 1. i måneden efter.
Erhvervskort kan udstedes til afstanden mellem hjem og arbejde. Ved valget af zoner må du
gerne bruge den mest hensigtsmæssige pendlingstur, også selv om den måske ikke er den
korteste.

Spørgsmål om bestilling og økonomi
Kontakt DSB Erhverv på mail: erhvervskort@dsb.dk
Spørgsmål om levering, ændring og opsigelse af kort
Kontakt Region Hovedstaden på mail: erhvervskortet.center-for-hr@regionh.dk
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