FAQ om skattemæssige forhold i
idrætsforeninger
Kørselsgodtgørelse - kørsel i egen bil
Har en træner krav på at få kørselsgodtgørelse?
Nej, kun hvis det er aftalt mellem foreningen og ham.
Skal skattefri befordringsgodtgørelse til ulønnede personer
indberettes til Skattestyrelsen?
Nej, så længe betingelserne for skattefrihed er opfyldt, er der ikke krav om
indberetning til Skattestyrelsen.
Skal træneren lave kørselsregnskab?
Ja. Han skal lave et bilag, der indeholder navn og adresse og viser oplysninger
om hver enkelt kørsel: Dato, antal kilometer, kørsel fra og til, formål med
kørslen og beregning af kørselsgodtgørelsen.
I vores vejledning findes et bilag, som kan bruges. Foreningen skal kontrollere
rigtigheden.
Vedrørende kørselsgodtgørelse. Hvordan kontrolleres ejerskab af
bilen, og om den er ejet af vedkommende eller dennes ægtefælle
eller samlever?
Ejeren eller brugeren kan eventuelt vise en kopi af registreringsattesten. Det
er dog ikke noget, Skattestyrelsen kan kræve, men det kan styrke foreningens
kontrol.
På kørselsbilaget kan der eventuelt være en tro- og love erklæring samt
registreringsnummeret på bilen.
Skal foreningen aktivt spørge den ulønnede, om det er hans/hendes
bil, eller kan man skrive på bilaget, at det er kørsel i egen bil, og så
skriver han under på kørselsregnskabet og på denne måde indestår
for, at der køres i egen bil?
Foreningen skal føre kontrol med, at kørslen er sket i egen bil. Skattestyrelsen
stiller ikke krav til, hvordan kontrollen foretages. Foreningen kan eventuelt
bede om fremvisning af registreringsattest.

Heraf vil fremgå, hvem der er ejer af bilen. Hvis der indgås en trænerkontrakt,
kan foreningen eventuelt også indarbejde i kontrakten, at det er et krav, at
kørslen foregår i egen bil, hvis der skal udbetales skattefri kørselsgodtgørelse.
Kan en foreningsleder få udbetalt skattefri
befordringsgodtgørelse, hvis han kører i en leaset eller lejet bil?
En leaset/lejet bil sidestilles med egen bil i forbindelse med udbetaling af
skattefri befordringsgodtgørelse.
Hvis en træner skal til en kamp eller et stævne i en anden by, og han
kører direkte fra sin arbejdsplads, kan/skal kørselsgodtgørelsen så
beregnes fra hans normale (daglige) arbejdsplads eller fra
bopælen?
Kørselsgodtgørelse kan beregnes fra arbejdspladsen i de tilfælde, hvor denne
afstand ikke er længere end mellem kamp-/stævnestedet og bopæl.
Hvad betyder 60-dages-reglen?
En træner/medhjælper, der er lønnet, må max. få skattefri kørselsgodtgørelse
af foreningen for 60 dages kørsel mellem bopæl og samme arbejdsplads (f.eks.
foreningens træningssted) inden for en forudgående periode på 12 måneder.
Er 60-dages-reglen, 60 kalenderdage eller 60 arbejdsdage i løbet
af året?
Det er 60 arbejdsdage indenfor en 12 måneders periode. Der starter ikke en ny
periode i det efterfølgende år.
Skal svaret forstås således, at en lønnet træner kun kan anvende
60 dages reglen én gang i hele sin ansættelsesperiode?
Ja, hvis man overskrider 60 dages reglen indenfor en 12 måneders periode. Se
eventuel mere på skat.dk om 60 dages reglen. Men de 12 måneder er en
rullende periode, og hvis grænsen på de 60 arbejdsdage overholdes, gælder
reglen i hele ansættelsesperioden.
Gælder 60-dages-reglen for ulønnede?
Nej, den gælder kun for lønnede.
Amatøridrætsudøvere, som kører med en eller flere
holdkammerater til en kamp, kan få skattefri kørselsgodtgørelse,
men kræver det egen bil?
Ja, det kræver egen bil. Udøveren betragtes så i denne situation som en
ulønnet medhjælper for foreningen.

Kan en spiller få befordringsgodtgørelse, hvis han kører i egen bil
til udekamp og har en holdkammerat med, selvom han ikke er
træner/leder?
En ulønnet spiller, der kører i egen bil og tager en holdkammerat med, anses i
denne situation for hjælper i foreningen og han kan modtage skattefri
kørselsgodtgørelse. Kørte han alene var det ikke muligt at udbetale
godtgørelsen.
Er det rigtig forstået, at et medlem, der kører til et stævne i
forældrenes bil for at hjælpe, ikke kan modtage skattefri
befordringsgodtgørelse?
Ja, der er krav om, at det skal være i egen bil for, at man kan få udbetalt skattefri
befordringsgodtgørelse.

