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Befordringsgodtgørelse - kvikguide for præster 

 

Generelt gælder, at al kørsel udenfor eget sogn og over længere afstande som hovedregel skal 

godkendes, forinden kørslen foretages. 

 

Kørsel mellem hjem og arbejde dækkes, når hjemmet er en tjenestebolig. 

 

Såfremt den private bolig er placeret indenfor sognegrænsen, er alt kørsel mellem arbejde og hjem 

et mellemværende mellem præst og SKAT og skal indberettes på årsopgørelsen til SKAT. 

 

Såfremt den private bolig er placeret udenfor sognegrænsen, er kørsel mellem hjem og 

sognegrænsen et mellemværende mellem præst og SKAT. Kørsel mellem sognegrænse og arbejde 

indberettes og dækkes. 

 

Formål med kørsel Sats Skattepligt Bemærkninger 

Arbejdsmiljørepræsentant Høj Nej Alt pligtigt  

Begravelsessamtale Høj Nej  

Bibliotek - - Ingen godtgørelse 

Bispeeksamen Høj Nej  

Bryllupssamtale i sognet Høj Nej  

Dåbssamtale i sognet Høj Nej  

Fagforeningsmøde/Præsteforeningen - - Se bemærkning 4) 

Gudstjenester/kirkelige handlinger Høj Ja Se bemærkning 1) 

Husbesøg Høj Nej  

Kirkeblad Høj Nej  

Konfirmandlejr (indenfor pastoratet) Høj Nej  

Kursus (godkendt) Lav Nej  

Kursus (obligatorisk) Lav Nej Se bemærkning 2) 

Landemodegudstjeneste Lav Nej  

Ordination Lav Nej  

Ordination (egen) Høj Nej  

Plejehjemsbesøg (indenfor 

optageområdet) 

Høj Nej  

Postkasse/posthus (nærmeste) Høj Ja Se bemærkning 1) 

Præsteindsættelse (kollega) Lav Nej  

Præstekjole (kun ved prøvning) Lav Nej  

Sammenkomster ved begravelser Høj Nej  

Spejderlejr (indenfor pastoratet) Høj Nej  

Spejderlejr (udenfor pastoratet) - - Ingen godtgørelse 

Stiftspræstestævne Lav Nej  

Supervision (indenfor pastoratet) Høj Nej  

Supervision (godkendt) Høj Nej  
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Supervision udenfor stiftet (over 

lange afstande) 

Lav Nej  

Sygehus (i regionen) Høj Nej  

Sygehus (udenfor regionen) Lav Nej Forudsætter særlig 

tilladelse fra 

provsten 

Tillidsrepræsentant Høj Nej Se bemærkning 4) 

Tjenstlig samtale indkaldt af 

provst/biskop 

Høj Nej  

Udflugter med menighedsrådet - - Betales af 

menighedsrådet 

Underviser ved kirker i 

pastoratet/stiftet 

Høj Nej Hvis tjenstligt 

pålagt 

Vielser i det fri (i pastoratet og i 

nærområdet) 

Høj Nej  

Ærindekørsel for menighedsrådet - - Se bemærkning 3) 

 

Bemærkninger 

1) Bliver stedet (kirken/postkassen/plejehjemmet) besøgt mere end 60 gange på 1 år, bliver det efter 

gældende skatteregler til et fast tjenestested, og kørslen skal beskattes. 

 

2) Tjenesterejser skal som udgangspunkt ske ved offentlig transport.  

Kirkeministeriet har anført, at såfremt rejser er foretaget i eget befordringsmiddel og ikke uden 

væsentlig ulempe kunne gennemføres med offentligt befordringsmiddel, kan der ydes godtgørelse 

pr. kørt km efter den lave sats. Ønskes der eventuelt refusion af broafgift/færgebillet, skal der inden 

kursusstart fremsendes en ansøgning herom ad tjenstlig vej til stiftet. Der gives kun i særlige 

tilfælde godtgørelse for broafgift/færgebillet.  

(Se skrivelse nr. 12000 af den 30. januar 1985) 

 

3) Ærindekørsel for menighedsrådet. Præster må som udgangspunkt ikke modtage 

kørselsgodtgørelse fra kirkekassen bortset fra de særlige tilfælde og ifølge forhåndsaftale med 

menighedsrådet. Eksempelvis afhentning af foredragsholder, aflevering af kirkebøger på 

Landsarkivet m.m. 

 

4) Kørsel til interne møder mellem tillidsrepræsentanter samt kørsel til møder arrangeret af 

Præsteforeningen dækkes ikke.  
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