
Skattefri godtgørelse 

Hvor meget må man som fodboldklub udbetale til sine ulønnede trænere og ledere i 
skattefri godtgørelse? Du kan finde svarene her. Bl.a. vedr. befordringsgodtørelse, te-
lefon- og internetudgifter samt tøjvask.  

 

Udbetaling af skattefri godtgørelse er for de frivillige, der ikke modtager løn for deres 
arbejde i fodboldklubben. 
De ulønnede trænere og ledere kan således på en række områder - og uden at vise bi-
lag - få kompensation for deres udgifter til telefon, internet, administration (f.eks. 
kontorartikler, porto, møder), indkøb/vask af sportstøj m.m. 
 
Nedenfor kan du finde de ajourførte takster, som gælder for 2017. 

 
 
Satser for 2017 er: 
 
Telefon- og internet: 2.350 kr. 
Administration: 1.400 kr. 
Beklædning: 1.950 kr. 

Sammenlagt: 5.700 kr. 

 
Fortæring: 70 kr. 

Befordring i egen bil eller på motorcykel: 3,53 kr. pr. km. (for 0-20.000 km. pr. år), 1,93 
kr. pr. km. (for over 20.000 km. pr. år) 
Befordring på egen cykel, knallert eller EU-knallert: 0,52 kr. pr. km. 
 
Udbetaling af skattefri godtgørelse er for de frivillige, der ikke modtager løn for deres 



arbejde i foreningen. De ulønnede trænere og ledere kan således på en række områ-
der - og uden at vise bilag - få kompensation for deres udgifter til telefon, internet, ad-
ministration (fx kontorartikler, porto, møder), indkøb/vask af sportstøj m.m. 

  

Det er vigtigt, at foreningerne har styr på skattereglerne, når de foretager udbetalin-
ger til fx lønnede trænere eller ulønnede trænere og ledere. Pjecen ’Skat - skattemæs-
sige forhold for idrætsforeninger’ giver svar på de fleste spørgsmål. 

Du kan også læse mere på SKAT’s hjemmeside her.   
 
Ud over at det er vigtigt at kende skattereglerne, når der udbetales skattefri godtgø-
relser, så er det også vigtigt, at dokumentationen for sådanne udbetalinger er i orden. 
Benyt eventuelt skemaet ’Skattefri godtgørelser mv.’, som er lige til at downloade og 
bruge. 
  
Hvert år laves en ny folder - 'Takster' - hvor du kan læse, hvor mange penge der maksi-
malt kan udbetales i skattefri godtgørelser til ulønnede trænere og ledere. 

 

http://www.dif.dk/-/media/difdk/foreningsliv/pdf-filer/skattehaefte-s-2017.pdf?la=da
http://www.dif.dk/-/media/difdk/foreningsliv/pdf-filer/skattehaefte-s-2017.pdf?la=da
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2236664&vId=0
http://www.dif.dk/-/media/difdk/foreningsliv/pdf-filer/skattefri_godtgorelser.pdf?la=da
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