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CENSOR  -  refusion af rejseudgifter 2020 
 Aflønning i henhold til cirkulære om Censorvederlag: (Perst.nr. 004-01)   

Uddannelse 

Campus 
Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø Lembckesvej 7, 6100 Haderslev 
Dyrehavevej 116, 6000 Kolding Campusalle 20, 6200 Aabenraa 

Navn Cpr.nr. 

Adresse 

Postnr. By 

Tlf. E-mail

Afrejse den Kl. Hjemkomst den Kl. 

Antal fulde døgn Antal overskydende timer Antal overnatninger 

Udbetaling finder tidligst sted medio efterfølgende måned. (Eks. timer præsteret i januar udbetales tidligst medio februar). 

Udbetaling sker til din Nem-konto. Lønseddel sendes til din e-Boks fra Moderniseringsstyrelsen. Skatteoplysninger (bikort) hentes automatisk fra SKAT. 

Kr. Lko. 

Tog, bus, færge, fly  –  transportudgifter uden moms  (bilag skal vedlægges) 5275 

Broafgift  –  transportudgifter med moms  (bilag hvoraf momsen fremgår skal vedlægges) 5234 

Taxa  –  Taxa godtgøres kun hvis betingelserne er opfyldt, se vejledning  (bilag skal vedlægges) 5279 

Kørsel i egen bil km. á lav sats kr. 1,96 5305 s 3 

Fra 

Til  

Nøjagtig adresse fra / til skrives ovenfor. Hvis nøjagtig adresse ikke fremgår er beløbet skattepligtigt. 

Time-/dagpenge    (Anvendes kun ved 

fravær i mere end 24 timer) 

Dagpenge  

Timepenge 

Fradrag for måltider, der indgik i 

arrangement eller hotelpris 

Morgenmad - antal 

Frokost/middag - antal 

Fuld kost - antal 

hele døgn á kr. 446,- 

timer á kr. 18,58 

á kr. 66,90 

á kr. 133,80 

á kr. 334,50 

Time-/dagpenge i alt 5295 

Hotel  -  udgifter til hotelværelse  (bilag skal vedlægges) 5248 

Udokumenteret overnatning  antal nætter á kr. 223,- 5264 

Andre tjenestelige udgifter  (bilag skal vedlægges) 5262 

Rejseudgifter i alt 

Dato Lønmodtagers underskrift Leders attestation Evt. initialer studiesekretær 

Formål Ansvar Projekt Aktivitet 
2210 

(Jeg bekræfter at kørsel er foretaget i egen bil - se retningslinjer på SKAT.dk)
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