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SKATTEREGLER FOR REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE I
DANMARK MED DE FRA 1. JANUAR 2019 GÆLDENDE SATSER
Regler for udbetaling af rejse- og befordringsgodtgørelse til PLO's tillidsmænd og ansatte er således:
Generelle regler:
Samtlige udlæg, der ønskes refunderet, dokumenteres med bilag, der vedlægges. Hvis der vedlægges kopier, har ansøgeren pligt til
selv at opbevare originalerne i 5 år. Det forudsættes, at hurtigste transportmulighed benyttes.
Der skal benyttes den billigst mulige rejsebillet, men med fleksibilitet i forhold til rejseændringer samt muligheden for at komme udhvilet
frem efter en lang rejse.
Hvis rejsen foregår med tog, kan der køres på 1. klasse.
1. Rejsegodtgørelse
1.1 MØDER UDEN OVERNATNING
Som hovedregel kan der udbetales skattepligtige diæter med følgende satser:
Heldagsmøder (over 4 timers varighed)

kr.

150,00

Halvdagsmøder (indtil 4 timers varighed)

kr.

75,00

- De angivne satser kan udbetales som skattepligtig godtgørelse til PLO's tillidsmænd og ansatte i PLO, når de rejser
ud over 8 km fra arbejdsstedet og rejsen ikke er forbundet med overnatning.
- Det bemærkes, at diæterne ikke skal dække udgifter til befordring. Befordringsudgifter kan dækkes som udlæg efter
regning eller ved udbetaling af befordringsgodtgørelse, jf. efterfølgende punkt 2.
- Såfremt der på mødet ydes fri eller delvis fri fortæring, skal der ske reduktion af godtgørelsen, jf. efterfølgende punkt 1.2.
1.2 REDUKTION AF GODTGØRELSERNE
Hvis der ydes fri fortæring, skal der ske reduktion af satserne.
Ved møder uden overnatning skal der ske reduktion således:
Morgenmad

med kr.

-37,00 (15%)

Frokost

med kr.

-75,00 (30%)

Middag

med kr.

-75,00 (30%)

2. Befordringsgodtgørelse
Transportudgifter til fly, tog, bro, taxa og lignende dækkes efter regning.
Godtgørelse for anvendelse af egen bil til befordring er skattefri, hvis det indberettes sammen med A-indkomst og den
ikke overstiger følgende satser:
Kørsel indtil 20.000 km årligt

kr.

3,56 pr. km

Kørsel ud over 20.000 km årligt

kr.

1,98 pr. km

Godtgørelse for anvendelse af egen bil til befordring er skattepligtig, hvis det indberettes sammen med B-indkomst.
Ovenstående regler bygger på SKAT's cirkulære.

