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Dansk Lagottoklub <kontakt@dansklagottoklub.dk>

(intet emne)

Litzi Overvad <formand@dansklagottoklub.dk> 26. oktober 2021 kl. 11.21
Til: Dansk Lagottoklub <kontakt@dansklagottoklub.dk>

Så kom svaret fra Skat på mine spørgsmål :) den skal også med som bilag 

Kære Litzi Overvad 

Tak for din besked. 

Godtgørelse til ulønnede hjælpere, der yder bistand som led i en forenings skattefri virksomhed har hjemmel i
Ligningslovens § 7 M. Bestemmelsen omfatter alene foreninger, der udøver skattefri virksomhed. Foreninger, som
omfattes af bestemmelsen, vil eksempelvis være idrætsforeninger, spejderorganisationer, grundejerforeninger og
foreninger med et almenvelgørende eller almennyttigt formål, herunder humanitære organisationer og religiøse
samfund. 

Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på
foreningens vegne, samt at godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet. Skatterådets satser er
senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1651 af 18. december 2018. Du kan finde se bekendtgørelsen ved at kopiere dette
link til din browser: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1651. 

Herudover er reglerne beskrevet i Den juriske vejledning, afsnit C.A.3.4.13. Du kan læse dette ved at kopiere dette
link til din browser: https://skat.dk/skat.aspx?oID=1976802. 

Foreningen kan, i stedet for at udbetale godtgørelser efter Skatterådets satser, vælge at godtgøre udgifterne efter
dokumentation ved eksterne bilag. Der kan ikke både udbetales skattefri godtgørelse og refunderes udgifter efter
regning inden for det samme indkomstår. Dette princip gælder for hver af de anførte udgiftstyper for sig. 

Det er foreningen, der skal have en procedure, der sikrer, at satserne ikke overskrides. Hvis satserne overskrides,
skal foreningen indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, da der så er tale om løn. Tilsvarende gælder, hvis
foreningen aflønner interne instruktører. Hvis godtgørelsen ikke overstiger Skatterådets satser, skal hverken
foreningen eller det enkelte medlem oplyse det til Skattestyrelsen. 

Jeg formoder, at de 1.200 kr. vedrører kontorartikler, porto og møder. Satsen var indtil 2012 på 1.200 kr. om året. Den
er nu 1.450 kr. om året. Der kan udbetales kørselsgodtgørelse uafhængigt af, om der også betales godtgørelse for
kontorartikler, porto og møder. Der er ikke noget max beløb for kørselsgodtgørelse pr. år. 

Dette svar er vejledende. Hvis du ønsker et bindende svar, skal du følge anvisningerne på www.skat.dk/bindendesvar. 

Venlig hilsen 
Mogens Damsgaard 
Skattestyrelsen 
72221818 

Med venlig hilsen
Litzi Overvad
Dansk Lagottoklub
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