
 

 

FAQ om skattemæssige forhold i 

idrætsforeninger 

 
Omkostningsgodtgørelse - Generelt om 

betingelser og beløb 

 
Hvilke personer kan få skattefri omkostningsgodtgørelse? 

Det kan alle de ulønnede personer, der er valgt til at udføre en opgave for 

foreningen (f.eks. bestyrelses- og udvalgsmedlemmer), og alle der fungerer 

som frivillige ulønnede medhjælpere (f.eks. trænere, instruktører, holdledere, 

medhjælpere som arbejder med faciliteter og materialer til idrætten). 

 

Er det i orden, at en forening laver en kontrakt med en træner, der 

lyder på, at vedkommende skal have de skattefrie takster til 

telefon, tøjvask med videre og yderligere kørselsgodtgørelse, dog 

maksimalt fx. 20.000 kr.? 

 

Ja, det er i orden. I skal bare sørge for, at træneren har udgifter inden for de 

enkelte kategorier (telefon, tøjvask og administration).  

 

Hvad angår kørselsgodtgørelse skal I være opmærksomme på, at I er 

forpligtet til at kontrollere, at der køres i egen bil, at turene er kørt, og at der 

køres i forbindelse med foreningens aktiviteter. Se mere under emnet 

”kørselsgodtgørelse”. 

 

Hvilke formkrav er der til dokumentation af udbetaling af de 

forskellige skattefri godtgørelser? 

Når der er tale om godtgørelse efter standardsatserne til telefon/internet, 

administration og tøj, så er der ikke krav om dokumentation i form af 

regninger.  

 

Der er kun krav om, at den ulønnede medhjælper har haft udgifter hertil i 

forbindelse med at udføre frivilligt arbejde for foreningen. Hvis der i stedet 

dækkes faktiske udgifter, så skal der foreligge dokumentation i form af 

regninger/fakturaer. 

 

Hvilket dokumentationskrav er der i forbindelse med udbetaling af 

skattefri godtgørelse, når man har afholdt udgifter til vask af 

sportstøj? 

 

Der er ingen dokumentationskrav, hvis godtgørelsen er indenfor satsen. 

Eneste krav er, at man skal have haft udgifter til vask af sportstøj i forbindelse 

med udførelsen af arbejdet for foreningen. 

 

De takster, som er anført, er maksimumtakster. Der må vel gerne 



 

udbetales mindre, hvis foreningen vurderer, at dette er mere 

rimeligt eller faktuelt? 

 
Ja, det er korrekt. 

 

Må foreningen udbetale godtgørelse med de maksimale beløb 

selvom træneren kun har fungeret et halvt år? 

Ja. De maksimale satser forudsætter ikke, at træneren har fungeret hele året, 

men det er et krav, at træneren har haft udgifter i alle tre kategorier af 

udgifter. 

 

Men det må aldrig være sådan, at der reelt er tale om, at timeløn konverteres 

til skattefri omkostningsgodtgørelse. 

 

Må foreningen udbetale kontanter eller give gavekort skattefrit til 

dækning af udgifter efter standardsatserne? 

 

Ja.  

 

Hvis foreningen forærer sportstøj til træneren, må vi så give ham 

penge til tøjvask? 

 

Nej, når I giver ham sportstøj, kan I ikke samtidig give ham 

omkostningsgodtgørelse efter satsen for tøjvask mv., men I må refundere 

dokumenterede udgifter til tøjvask. 

 

Men hvis det er tøj med klubnavn og sponsorer på og som træneren skal 

aflevere, når han stopper, kan der gives omkostningsgodtgørelse for tøjvask 

og vedligeholdelse. 

Er de 5.850 kr. (2019) et samlet beløb eller dækker det over tre 

beløb? 

 

De 5.850 kr. er ikke ét samlet årligt beløb. Der er tre satser, som hver især skal 

overholdes, og som dækker hver sin slags udgifter, som en træner/leder har 

haft for foreningen: 

 

➢ Max. 2.400 kr. (2019) for telefonsamtaler og internetforbrug. 

➢ Max. 1.450 kr. (2019) for administrative omkostninger. 

➢ Max. 2.000 kr. (2019) for udgifter til køb, vask og vedligeholdelse af 

sportstøj o.l. 

 

I hver af de tre kategorier kan foreningen vælge, om der refunderes udgifter 

efter regning eller inden for satsen for udokumenterede udgifter. 

 

 


