
Kørselsgodtgørelse	  
Der	  er	  en	  del	  aktiviteter	  i	  IMCC	  og	  projekterne,	  som	  indebærer	  transport	  rundt	  omkring	  i	  
Danmark.	  Vi	  har	  to	  årlige	  landsmøder	  (forårsmødet	  og	  generalforsamling).	  Derudover	  har	  
projekterne	  og	  lokalafdelinger	  nationale	  weekender	  og	  endeligt	  kan	  der	  være	  tale	  om	  
transport	  ifm.	  workshop	  og	  kursusdeltagelse	  i	  andre	  lokalafdelinger.	  

Til	  landsmøderne	  dækker	  IMCC	  transporten	  UDEN	  at	  man	  skal	  søge	  om	  tilskud	  fra	  fx.	  en	  pulje.	  

Som	  udgangspunkt	  dækker	  IMCC	  refusion	  svarende	  til	  Wildcard	  pris.	  

Når	  man	  skal	  have	  kørselspenge	  refunderet	  udfyldes	  den	  almindelige	  refusionsseddel.	  Find	  
dokumentet	  HER.	  

For	  kørsel	  i	  bil	  betyder	  dette	  at:	  
Ved	  kørsel	  i	  bil	  får	  man	  refusion	  for	  SKAT’s	  laveste	  takst	  =	  1,94	  kr./km,	  dog	  max	  refusion	  for:	  
(antal	  mennesker,	  der	  er	  i	  bilen	  *	  wildcard	  billetpris).	  Se	  eksempel	  nedenfor:	  

Britta	  fra	  København	  skal	  til	  generalforsamling	  på	  Gadsbølle,	  Fyn.	  Det	  vil	  koste	  Britta	  450	  t/r	  
fra	  fredag	  til	  søndag	  at	  rejse	  med	  det	  offentlige	  med	  Wildcard.	  

Britta	  vælger	  så	  at	  køre	  i	  bil.	  

Der	  er	  368	  km	  i	  alt	  og	  IMCC	  bruger	  SKAT’s	  laveste	  takst	  på	  1,94	  kr./km	  –>	  713,92 kroner.	  

Dertil	  kommer	  broafgift	  på	  480	  kr.	  i	  alt.	  

For	  at	  en	  københavner	  kan	  få	  fuld	  refusion	  sv.t.	  1193,92	  kr.	  skal	  der	  minimum	  være	  tre	  
personer	  i	  bilen	  t/r.	  

For	  Odense,	  Aarhus	  og	  Aalborg	  gælder	  det,	  at	  der	  skal	  være	  minimum	  to	  personer	  i	  bilen	  t/r	  
for	  at	  få	  fuld	  refusion.	  
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Hvis	  man	  kører	  alene	  i	  bil	  får	  man	  kun	  refunderet	  beløbet	  sv.t.	  wildcard	  pris.	  
  


