MINISTERIET FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UDVIKLING
Den 12. april 2005
Redegørelse vedrørende beretning nr. 7/04 om administration af indenlandske
tjenesterejser.
Rigsrevisionen har i Beretning 7/04 i forbindelse med en undersøgelse af administrationen af
indenlandske tjenesterejser ved 8 institutioner under 6 ministerområder fundet, at
tjenesterejsereglerne udgør et klart grundlag for administration af tjenesterejser, og at
institutionerne generelt anvender reglerne korrekt.
Endvidere har Rigsrevisionen fundet, at skattereglerne udgør et klart grundlag for administration af
tjenesterejser, men at institutionerne generelt ikke anvender reglerne korrekt, og anbefaler
samtidig at ministerierne sikrer, at der er henvisninger til skattereglerne og relevante eksempler på
skattemæssige problemstillinger i de vejledninger, som gælder for institutionerne.
Statsrevisorerne kritiserer statslige institutioners utilstrækkelige kendskab til skattereglerne for
tjenesterejser, og bemærker, at offentlige institutioner bør anvende tjenesterejse- og skatteregler,
så de ansatte kan gå ud fra, at reglerne er overholdt, så de ikke uforvarende kommer til at
overtræde gældende skatteregler.
Endvidere finder statsrevisorerne, at ToldSkats vejledninger bør udbygges, så der er en bedre
baggrund for det konkrete skøn – som arbejdsgiver skal udøve i henhold til ligningslovens § 9 A,
stk. 1 – over, om godtgørelser for udokumenterede tjenesterejseudgifter er skattefri.
Jeg er enig i Rigsrevisionens og statsrevisorernes kritik og anbefalinger, og kan oplyse, at
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse
har henledt universiteternes opmærksomhed på de gældende regler og indskærpet, at der
administreres i overensstemmelse med disse, og desuden anbefalet, at tjenestestederne i
vejledningerne henviser til skattereglerne og medtager relevante eksempler på skattemæssige
problemstillinger.
ToldSkat er for tiden ved at revidere pjecen "Diæter - om skattefri rejsegodtgørelse". Når pjecen
foreligger i sin endelige form, vil ministeriet sende den til de under ministeriet hørende institutioner
og holde informationsmøder i det omfang det måtte være nødvendigt. Ministeriet agter endvidere
at drøfte med universiteterne, om der på dette område er behov for yderligere initiativer.
Nærværende redegørelse er tillige fremsendt til Rigsrevisionen.
Med venlig hilsen
Helge Sander

