Vejledning til refusion
Pharmadanmark dækker udgifter til transport for politisk valgte der deltager i
udvalgsmøder og politiske møder og arrangementer (fx Repræsentantskabsmøde). For
transport i egen bil til møder, hvor medlemmet er valgt ind, indberettes indtægten
som skattefri A-indkomst, mens udgifter for kørsel i egen bil i forbindelse med øvrige
møder indberettes som skattepligtig B-indkomst.
Medlemmer med B-indkomst kan imidlertid selv tage fradrag for erhvervsmæssig
kørsel i egen bil med samme satser, som gælder for udbetaling af skattefri
befordringsgodtgørelse, dvs. for 2021 med 3,44 kr./km for de første 20.000 km/år.
Dette betyder således, at selvom udbetaling af godtgørelse indberettes som
skattepligtig (B-indkomst), så kan medlemmet selv tage fradrag med samme sats,
således at godtgørelsen reelt bliver skattefri såfremt mødet har en erhvervsmæssig
karakter (dvs. en relation til medlemmets ansættelse i modsætning til sociale
arrangementer). Det er medlemmet selv, som over for SKAT skal dokumentere de
kørte kilometer.
Foreningen dækker kun rejser ud over 30 km og fratrækker således de første 30 km
fra al rejseindrapportering. Der benyttes statens sats for kørsel i egen bil, som er 3,44
kr./km.

Sådan søger du refusion
Log ind på Minside.Pharmadanmark.dk
Gå til
 Kurser & Arrangementer
 Mine kurser
 Se dine afholdte kurser (sæt flueben):

Klik herefter på det kursus, hvortil du ønsker at ansøge om refusion. Hvis der gives
refusion til kurset, vil det fremgå under Handlinger.
Klik på Ansøg refusion for at starte processen:

På første side skal du godkende dine personlige oplysninger og vælge transportmiddel.
Bemærk, der gives kun refusion ved kørsel i bil, hvis chaufføren er ejer af bilen.
Nedenfor er valgt henholdsvis bil ved udrejse og offentlig transport ved hjemrejse.

På sidste side skal du godkende, det du har indberettet, og på tro og love erklære, at
oplysningerne er korrekte.
Beløbet vil blive overført til din Nem-konto.
Afslut processen med at klikke på Indsend.
Du vil herefter modtage en e-mail med en bekræftelse på, at vi har modtaget din
anmodning.

