NOTAT

Befordringsgodtgørelse
Halsnæs Kommune har ved e-mail af 20. december 2011 rettet henvendelse
til KL, Personale- og kommunaljura med anmodning om bistand. Kommunen har vedhæftet notat af 25. november 2011 vedrørende dækning af byrådsmedlemmers omkostninger til transport.

Den 30. januar 2012

Jnr 01.18.02 P19
Sagsid 000236706

Ref NLL
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Dir 3370 3822

Det fremgår af notatet, at Halsnæs Kommune ønsker KL’s vurdering af, om
administrationen i forhold til byrådsmedlemmers ret til dækning af befordringsgodtgørelse:
1) Anvender det rigtige hjemmelsgrundlag
2) Har hjemmel til alene at yde befordringsgodtgørelse med lav sats for
kørsel i egen bil
3) Bør anvende en anden sats end den højeste sats.
Ad 1) Hjemmelsgrundlag
Den kommunale styrelseslovs § 16, stk. 10, litra a, lyder som følger:
”I forbindelse med deltagelse i de i stk. 1, litra a-f, nævnte møder m.v. ydes der kommunalbestyrelsesmedlemmer
a) Befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet”
Som det fremgår af bestemmelsen er der tale om en obligatorisk godtgørelse. Det betyder, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne har ret til at modtage
befordringsgodtgørelse. Som følge heraf kan kommunalbestyrelsen derfor
ikke – heller ikke i enighed – træffe beslutning om en begrænsning af medlemmernes krav på godtgørelse.
Det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem er imidlertid ikke forpligtet til at
modtage de godtgørelser, der er nævnt i § 16, stk. 10, litra a-c, modsat det
almindelige faste vederlag som kommunalbestyrelsesmedlem, som er en
pligtmæssig ydelse.
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Der kan i øvrigt henvises til vejledning nr. 9 om vederlag, diæter, pension
m.v. for varetagelsen af kommunale hverv af 9. februar 2007, kapitel 4.
Ad 2) Satser
Reglerne om skattefri befordringsgodtgørelse fastsættes i en årlig bekendtgørelse af Skatterådet. Skatterådets satser fastsætter et maksimum for, hvor
stort et beløb pr. kørt kilometer i egen bil til erhvervsmæssig kørsel der kan
udbetales skattefrit.
Skatterådet har for 2012 fastsat satsen for kørsel i egen bil op til 20.000 km.
årligt til 3,80 kr. pr. km (høje sats) og for kørsel i egen bil udover 20.000
km. årligt til 2,10 kr. pr. km (lave sats).
Den skattemæssige behandling af godtgørelserne er ikke i sig selv afgørende
for, om godtgørelserne er i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov.
Bestemmelsen i § 16, stk. 10, litra a, giver kun adgang til dækning af positive
udgifter til befordring.
Det betyder, at styrelsesloven ikke indeholder hjemmel til at udbetale befordringsgodtgørelse til et kommunalbestyrelsesmedlem, der ikke har afholdt udgifter.
Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastsætte egne satser for befordringsgodtgørelse, forudsat at disse er fastsat under hensyn til de faktiske
udgifter. Såfremt kommunalbestyrelsen fastsætter egne satser for befordringsgodtgørelse, som er højere end Skatterådets satser, skal det enkelte
kommunalbestyrelsesmedlem beskattes af det fulde beløb.
KL vurderer, at Halsnæs Kommune ikke kan beslutte, at der alene skal ske
godtgørelse efter den lave sats, som en fast sats, da Skatterådets satser bygger på gennemsnitsbetragtninger over udgifterne forbundet med kørsel i
egen bil, og ved anvendelse af den lave sats vil kommunalbestyrelsesmedlemmerne ikke modtage deres berettigede fulde udgiftsgodtgørelse.
Såfremt Halsnæs Kommune ønsker at benytte en sats lavere end den høje
sats, men ikke den lave sats, vil det kræve en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvor der tages udgangspunkt i de faktiske udgifter for kommunalbestyrelsesmedlemmerne. I den forbindelse skal KL dog bemærke, at
det vil være vanskeligt at beregne sådanne godtgørelsessatser, og at KL ikke
er bekendt med kommuner, som har valgt at fastsætte satser, der fraviger
Skatterådets satser.
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På den baggrund og i det omfang Halsnæs Kommune ønsker at fastsætte
faste satser for befordringsgodtgørelse, anbefaler KL, at Halsnæs Kommune anvender Skatterådets satser, da disse må anses for fuld godtgørelse af de
omhandlede udgifter (som modtagerne har ret til).
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