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Vederlagsspørgsmål fra Vejen Kommune om befor
dringsgodtgørelse ved firmabil 

Vejen Kommune ved Lise Krabbe (tlf. 79 96 60 73, e-mail lbk@vejen.dk) har rettet 
telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet angående et kommunal
bestyrelsesmedlems ret til befordringsgodtgørelse. 

Det er oplyst, at det pågældende medlem har firmabil. Indtil nu har kommunen derfor 
ikke udbetalt befordringsgodtgørelse i forbindelse med vedkommendes kørsel til 
kommunalbestyrelsesmøder, da vedkommende ikke afholder udgifterne forbundet 
med kørslen. Dog har det pågældende medlem stillet spørgsmålstegn herved, da 
vedkommende bliver beskattet af et vist beløb. 

Jeg henviste til Øl M's notat af 13. marts 2014 om fortolkningen af reg lerne om befor
dringsgodtgørelse i lov om kommunernes styrelse§§ 16, stk. 10, litra a
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. 

Stk. 10. I forbindelse med deltagelse i de i stk. 1, litra a-f, nævnte møder m.v., ydes der 
til kommunalbestyrelsesmedlemmer 
a) befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet,

Spørgsmålet om den skattemæssige betydning er dog ikke berørt i dette notat. 

Det følger af vejledning om kommunale vederlag
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, at§ 16, stk. 10, litra a, kun giver 
adgang til dækning af positive udgifter til befordring. Der kan ligeledes henvises til Lov 
om kommunernes styrelse med kommentarer, note 20, side 166f. 

Det er Øl Ms' opfattelse, at de skattemæssige konsekvenser forbundet med en firmabil 
ikke har betydning for vurderingen af hjemlen til udbetaling af befordringsgodtgørelse 
efter den kommunale styrelseslov. Kommunalbestyrelsesmedlemmet ville desuden 
blive beskattet uanset, om vedkommende benyttede bilen til transport til kommunalbe
styrelsesmøder eller ej. 

Af SKATs hjemmeside fremgår bl.a. følgende om reglerne om fri bil: 

"Hvis du kører privat i en bil, som din arbejdsgiver stiller rådighed for dig, har du "fri bil til rådig

hed" (firmabil). Det skal du betale skat af. 

Reglerne er: 
• Hvis du har fri bil til rådighed, skal du betale skat af en procentdel af bilens værdi plus

et miljøtillæg.
• Det har ingen betydning for skatten, hvor meget du kører i bilen."

1 
Lovbekendtgørelse nr. 186 af 19/02/2014 

2 
Vejledning nr. 9 af 09/02/2007 



Der kan på den baggrund meddeles Lise Krabbe følgende:

• Der er efter styrelseslovens § 16, stk. i litra a, alene adgang til dækning af
positive udgifter, medlem met har afholdt til befordring. Der er derfor ikke
hjemmel i lovgivningen til at udbetale befordringsgodtgørelse, når et kommu
nalbestyrelsesmedlem benytter sit firmas bil, forudsat at vedkommende ikke
kan anses for at have haft udgifter til befordring.

• Det forhold, at det pågældende medlem bliver beskattet af sin firmabil, har ik
ke betydning for retten til at få udbetalt befordringsgodtgørelse. Betaling af
skat kan ikke anses som en positiv udgift.

Enig I CEK d. 30. juni 2014
Enig! HBT d. i. juli 2014

Meddelt ovenstående til Lise Krabbe telefonisk den 2. juli 2014 I CEK
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