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Ny aftale om udlån!
Aftalen erstatter 4 eksisterende aftaler om udstationering,
udstationeringsliste og udgifts-dækkende ydelser.
Årsagen til aftaleindgåelsen er bla. begrundet i skattevæsnets stadig mere
restrektive fortolkninger af kriterierne for udstationering.

Indhold af den nye aftale (træder i kraft 1/6 2008) i hovedpunkter:
 Alt form for udstationering afskaffes og erstattes af et skattepligtigt udlån.

Dvs. at der ikke længere udbetales skattefrie diæter, men i stedet udbetales
et skattepligtigt tillæg til lønnen.

 Der skelnes mellem 2 former for udlån:
o Korttidsudlån: maks. 1 dag ad gangen (Kan benyttes af ALLE lkf,

Lkf. i fast tur dog KUN på arbejdsfriedage):
Reglerne herfor følger reglerne om tjeneste på fremmed depot, dvs.
maks. tjenestelængde på 11/12 timer (nattj./dagtj.) incl. rejsetid.
Såfremt tjeneste + rejsetid vil overstige de 11/12 timer, gives i stedet
en særskilt rejsedag.
Denne mulighed for at udføre arbejde maks. 1 dag på fremmed depot
må ikke misbruges til at udsende skiftende medarbejdere til at
dække en sammenhængende periode. I sådanne tilfælde skal
langtidsudlån anvendes

o Langtidsudlån: Fra 2- 28 dage ad gangen (Kan kun benyttes af Lkf.
i Reserven, med første prioritet til lkf. fra udlånslisten):
Ved ud- og hjemrejse er reglerne for tjeneste på fremmed depot
gældende (maks. 11/12 timer incl. rejsetid).
Såfremt tjeneste + rejsetid vil overstige de 11/12 timer, gives i stedet
en særskilt rejsedag.

 Betaling for udlån:
o 0-50 km: Udover tjenesten gives 3 timer til afspadsering pr. tjeneste.
o >50 km: Et skattepligtigt tillæg pr. påbegyndt døgn på 2.000,00 kr.

(sats pr. 1/4 2008) Beløbet reguleres efter statens procentsatser.
 Udlånsliste:

o Der etableres en udlånsliste efter samme princip som den tidligere
udstationeringsliste

 Udgiftsdækkende ydelser:
o Der ydes km. godtgørelse efter ligningsrådet højeste sats for kørsel i

egen bil.
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