Helsingør Stiftsøvrighed

Kvik-guide for præster vedr. kilometergodtgørelse – kilometergodtgørelse indberettes hver mdr.
Provstiets frist for indberetning til Stift: den 7. i hver mdr.
Listen er ikke udtømmende

Formål for kørsel

Sats

Skattepligt

Arbejdsmiljørepræsentant
Begravelsessamtale
Bibliotek
Bispeeksamen
Bryllupssamtale i sognet
Dåbssamtale i sognet
Fagforeningsmøde/Præsteforeningen
Gudstjenester/kirkelige handlinger
Husbesøg
Indkøb for MR/embedet
Kirkeblad
Kirkeklub
Konfirmandlejr/konfirmandevent (inden for pastoratet)
Kurser afholdt af stiftets konsulenter
Kursus (godkendt)
Landemodegudstjeneste
Møde i mellemkirkeligt udvalg
Obligatorisk efteruddannelse
Ordination (egen)
Ordination (invitation fra biskop)
Plejehjemsbesøg (i regionen)
Plejehjemsbesøg (uden for regionen)
Postkasse/posthus (nærmeste)
Provstikonvent
Præsteindsættelse (kollega + egn)
Prøvning / tilpasning af præstekjole

Høj
Høj
Høj
Høj
Høj
Høj
Høj
Høj
Høj
Høj
Lav
Høj
Høj
Høj
Høj
Høj
Høj
Høj
Høj
Høj
Høj
Høj

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
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Bemærkninger

Ingen godtgørelse

Se bemærkninger – 4)
Se bemærkninger – 1)
Se bemærkninger – 3)
Betales af kirkekassen
Se Stiftets hjemmeside
Udgangspunkt off. befordring (ellers ansøgning)

Udgangspunkt off. befordring (ellers ansøgning)

Forudsætter særlig tilladelse fra provsten
Se bemærkninger – 1)
Se bemærkninger – 1)
Se bemærkninger - 1)

Rådighedsforpligtelse/rådighedsordning
Sammenkomst ved begravelser
Spejderlejr (inden for pastoratet)
Spejderlejr (uden for pastoratet)
Stiftspræstekursus/stiftskonvent
Stiftsrådet (for medlemmer)

Høj
Høj
Høj
Høj
-

Nej
Nej
Nej
Nej
-

Stiftsudvalg (for medlemmer) = udvalg nedsat af Stiftsrådet
Supervision (inden for pastoratet)
Supervision (godkendt)
Sygehus (i regionen)
Sygehus (uden for regionen)
Tillidsrepræsentant
Tjenstlig samtale indkaldt af provsten/biskoppen

Lav
Høj
Høj
Høj
Høj
Høj
Høj

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Udflugt med menighedsrådet, sogneudflugt og menighedspleje
Underviser ved kurser i pastoratet/stiftet
Vielser i det fri inden for Helsingør Stift
Vielse i kirken inden for Helsingør Stift
Vikartjenester
Ærindekørsel/indkøb for menighedsrådet/embede

-

-

Betales af menighedsrådet

Høj
Høj
Høj
Høj
-

Nej
Nej
Nej
Nej
-

Se bemærkning – 3)

Ingen godtgørelse
Skal ikke indberettes i befordringssystemet. STØ sørger
for udbetaling
eks. Religionspædagogisk Udvalg – se bemærkninger – 5)

Forudsætter særlig tilladelse fra provsten
Se bemærkninger – 4)

1. Bliver stedet (kirken/postkassen/plejehjemmet) besøgt mere end 60 dage på 1 år bliver det efter gældende skatteregler til et fast tjenestested, og kørslen
skal beskattes.
2. Kirkeministeriet har ved skrivelse nr. 12000 af 30. januar 1985 anført, at såfremt rejser er foretaget i eget befordringsmiddel og ikke uden væsentlig
ulempe kunne gennemføres med offentlig befordringsmiddel, kan der ydes godtgørelse pr. kørt km efter den lave sats. Ansøgning herom skal inden
kursusstart indsendes ad tjenstlig vej til stiftsøvrigheden. Der gives kun i særlige tilfælde godtgørelse for broafgift/færgebillet.
3. Ærindekørsel for menighedsrådet - præster må som udgangspunkt ikke modtage kørselsgodtgørelse fra kirkekassen - bortset fra de særlige tilfælde
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og ifølge forhåndsaftale med menighedsrådet. Eksempel kan være afhentning af foredragsholder, aflevering af kirkebøger på Landsarkivet m.v.
4. Kørsel til interne møder mellem tillidsrepræsentanter (stiftsbestyrelsesmøder) samt kørsel til møder arrangeret af Præsteforeningen dækkes ikke.
Disse udgifter skal afholdes af Præsteforeningen
5. Kørselsindberetning sendes pr. mail til den pågældende formand for udvalget, som (hvis godkendt) sender det til Stiftet mhb på udbetaling

Definition af dækning for kørselsgodtgørelse i egen bil til f.eks. til Liselund, Fyn og Jylland:
Tjenstlig kørsel over længere afstande (fx til FUV i Løgumkloster) skal foretages med offentlig transport (tog, bus men ikke fly). Hvis denne kørsel
foretages i egen bil, ydes der kun befordringsgodtgørelse svarende til billetprisen med offentlig transport inkl. pladsbillet. Denne pris kan fx
dokumenteres med et print fra www.rejseplanen.dk. I dette tilfælde skal der ikke indberettes i befordringssystemet – men sendes en mail til provstiet
med printet vedhæftet, der sender det videre til stiftet. Er rejsen faktisk foretaget med offentlig transport, skal kopi af kvittering for billet eller
rejsekort sendes til provstiet, der herefter sender det til stiftet.
Hvis det tager meget længere tid at komme frem med det offentlige end i egen bil, kan der efter forudgående aftale med stiftet ydes befordringsgodtgørelse efter den lave sats. Der skal ansøges hos stiftet om kørsel i egen bil hver gang. Selvom der tidligere er givet tilladelse til det ansøgte formål,
gælder tilladelsen ikke fremover. Begrundelse for kørsel i egen bil skal oplyses.
Hvis der er indberettet kørsel til ovennævnte steder og man har haft en eller flere kollegaer med, bliver kørsel godkendt i befordringssystemet – men
til lav takst. Oplysning om ”samkørsel” med en eller flere kolleger, bedes oplyst - evt. "kørsel iflg. aftale med stiftet" (skrives i bemærkningsfeltet).
Beløb for evt. brobillet, indsættes efterfølgende af stiftet på præstens/provstens Nem-konto og udbetales ikke via lønsedlen som km-godtgørelse gør.
Ved ansøgning om godtgørelse, skal man venligst huske at skrive hvor og hvornår, man har været på kursus/møde og hvilket kursus (navn/betegnelse),
man har været på.
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Al km-godtgørelse skal indberettet i befordringssystemet.
Det er kun selve km-antallet der skal indberettes i befordringssystemet. Evt. øvrige/andre udgifter kan ikke behandles i befordringssystemet!
Hvis man bor uden for sit pastorat:
- kan man ikke få befordringsgodtgørelse ved kørsel fra sit hjem til pastoratets grænse - eller fra pastoratets grænse til sit hjem. Men denne kørsel vil
være fradragsberettiget efter SKATs regler. Man kan se sognegrænserne på Sogn.dk - klik på "find dit sogn på kortet" og dobbeltklik for at zoome
ind på sine sogne.
Kørsel fra pastoratets grænse til sin arbejdsplads i kirken eller på præstekontoret giver derimod befordringsgodtgørelse. Kørsel til fx provstikonvent,
der ikke afholdes i ens pastorat, giver befordringsgodtgørelse for hele kørslen.
Hvis man bor i sit pastorat, men ikke i tjenestebolig:
- får man befordringsgodtgørelse for kørsel hjemmefra til sin arbejdsplads i kirken eller på præstekontoret.
Ikke fradrag og godtgørelse samtidig:
- man kan ikke få kørselsfradrag efter SKATs regler, og samtidige modtage befordringsgodtgørelse for en given kørsel.
Befordringsgodtgørelse fra genhusningsbolig til kirke eller præstekontor:
- skal aftales med stiftet for hver genhusning.
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