Økonomiske forhold i forbindelse med udstationeringsordningen
Nedenfor er en gennemgang af økonomien i forbindelse med udstationeringsordningen.
Under punkt 1 beskrives de ydelser, som udbetales til militærnægterne, og under punkt 2
beskrives udstationeringsstedernes udgifter til udstationerede militærnægtere og til
Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

1.

Militærnægtere
Ydelser under aftjening af civil værnepligt

Forsvarsministeriets Personalestyrelse udbetaler følgende kontante ydelser til
militærnægteren: dagligt vederlag, kostpenge og hjemsendelsespenge.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse udbetaler endvidere et engangsbeløb i beklædningsgodtgørelse til alle militærnægtere, som har en tjenestetid på mere end 30 dage.
Militærnægtere optjener ikke feriegodtgørelse under militærnægtertjenesten.
I udstationeringsperioden udbetaler udstationeringsstedet boliggodtgørelse til militærnægteren, medmindre der stilles et møbleret værelse med adgang til køkken og bad til
rådighed.

1.1. Ydelser fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Det daglige vederlag udgør for tiden 170,81 kr. eller 5.192,62 kr. pr. måned (gennemsnitlig
30,4 dage).
Kostpenge udgør for tiden 111,90 kr. om dagen eller 3.401,76 kr. om måneden (gennemsnitlig
30,4 dage).
Engangsbeløbet til beklædningsgodtgørelse udgør for tiden 1.093,00 kr.
Hjemsendelsespenge optjenes for tiden med 20,49 kr. om dagen eller 622,90 kr. om måneden
(gennemsnitlig 30,4 dage).
De kontante ydelser i form af dagligt vederlag og kostpenge udbetales månedsvis ’bagud’ til
militærnægterens NemKonto i bank eller sparekasse. Ydelserne er til disposition den sidste
hverdag i måneden.
Beklædningsgodtgørelse udbetales sammen med første ’lønudbetaling’ og hjemsendelsespenge
udbetales samlet i forbindelse med sidste ’lønudbetaling’.
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De kontante ydelser reguleres én gang om året pr. 1. april på grundlag af stigningen i lønnen
for militære værnepligtige (dagligt vederlag og hjemsendelsespenge) samt opgørelser fra
Danmarks Statistik (kostpenge og beklædningsgodtgørelse).
Dagligt vederlag og hjemsendelsespenge er skattepligtige B-indtægter, som indberettes til
SKAT. Der er ikke tilbageholdt skat inden udbetaling, og derfor vil SKAT efter årets udgang
beregne og opkræve både skat og arbejdsmarkedsbidrag (8 %) af beløbene.
Kostpenge og beklædningsgodtgørelse er skattefri.
Militærnægtere har ferieorlov svarende til 1 dag pr. måned af den fastsatte tjenestetidslængde. Der udbetales sædvanlige ydelser under ferieorlov.
Militærnægtere optjener ikke feriegodtgørelse under militærnægtertjenesten. Tidligere optjent
feriegodtgørelse kan sædvanligvis ikke udbetales i forbindelse med ferieorlov.

1.2. Ydelse fra udstationeringsstedet
Udstationeringssteder, der stiller et møbleret værelse med adgang til køkken og bad til
rådighed for udstationerede militærnægtere, skal ikke udbetale boliggodtgørelse.
Udstationeringssteder, der ikke stiller et møbleret værelse m.v. til rådighed for udstationerede
militærnægtere, skal i udstationeringsperioden udbetale boliggodtgørelse til militærnægteren.
Boliggodtgørelsen må ikke overstige de dokumenterede boligudgifter.
Boliggodtgørelsen udgør for tiden maksimalt 3.022,00 kr. pr. måned (gennemsnitlig 30,4
dage).
Boliggodtgørelsen udbetales månedsvis ’bagud’ og skal være til disposition for militærnægteren den sidste hverdag i måneden.
Boliggodtgørelsens maksimum reguleres én gang om året pr. 1. juli på grundlag af opgørelser
fra Danmarks Statistik.
Oplysninger om de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med boliggodtgørelse skal
indhentes hos SKAT.

2.

Udstationeringssteder
Udgifter under udstationering af en militærnægter

Under udstationering af en militærnægter har udstationeringsstedet følgende udgifter:
administrationsomkostninger til Forsvarsministeriets Personalestyrelse samt boliggodtgørelse
til udstationerede militærnægtere, medmindre der stilles et møbleret værelse (med adgang til
køkken og bad) til rådighed for militærnægteren.
De samlede udgifter til både administrationsomkostninger og boliggodtgørelse er på ca.
4.200 kr. om måneden.

2.1. Administrationsomkostninger til Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Udstationeringsstedet skal betale administrationsomkostninger til Forsvarsministeriets
Personalestyrelse for hver arbejdsdag, militærnægteren møder i udstationeringsperioden.
Administrationsomkostningerne udgør for tiden 61 kr. pr. arbejdsdag.
Administrationsomkostningerne opgøres efter månedens afslutning og opkræves månedsvist
bagud. Beløbet skal indbetales inden 30 dage efter modtagelse af e-faktura.
Administrationsomkostningerne reguleres én gang om året pr. 1. januar på grundlag af
opgørelser fra Danmarks Statistik, men kun for hver hele krones udsving.

2.2. Boliggodtgørelse til militærnægteren
Udstationeringsstedet skal stille et møbleret værelse (med adgang til køkken og bad) til
rådighed for militærnægteren eller udbetale boliggodtgørelse til militærnægteren.
Hvis der ikke stilles et møbleret værelse til rådighed, skal udstationeringsstedet betale
boliggodtgørelse til militærnægteren til hel eller delvis dækning af hans dokumenterede
boligudgifter. Boliggodtgørelsen må ikke overstige de dokumenterede boligudgifter.
Boliggodtgørelsen udgør for tiden maksimalt 3.022,00 kr. pr. måned (gennemsnitlig 30,4
dage).
Boliggodtgørelsen udbetales månedsvis bagud og skal være til disposition for militærnægteren
den sidste hverdag i måneden.
Boliggodtgørelsens maksimum reguleres én gang om året pr. 1. juli på grundlag af opgørelser
fra Danmarks Statistik.

