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Skattefri godtgørelser til frivillige medhjælpere i foreningslivet© 
 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
  

Frivillige ildsjæle er ofte bærende kræfter i foreningslivet. Særlige skatte-
regler om skattefri godtgørelser gør det muligt på en enkel måde at honore-
re de frivillige medhjælperes udgifter i forbindelse med bistanden. Men der 
er grænser for Skat´s velvilje. 
 

Frivillige (ulønnede) medhjælpere har stor betydning for foreningslivet, f.eks. i idræts-

foreninger, spejderorganisationer, grundejerforeninger m.v. Foreningernes økonomi er i 

mange tilfælde behersket, ligesom udsigten til væsentlige medlemsbidrag, tilskud m.v. 

kan være fjern.  

 

Ét er, at de frivillige hjælpere vier mange timer til opgaven som træner, bestyrelsesmed-

lem m.v. 

 

Oveni kommer imidlertid de forskellige udgifter, som følger med hvervet, f.eks. kørsel 

til og fortæring under idrætskampe.  

 

Med særlige skatteregler om skattefri udgiftsgodtgørelser har Folketinget tilgodeset de 

frivillige medhjælpere. Men der er klare grænser for velviljen.  

 

 

Hvilke regler gælder? 
Efter de gældende regler kan en forening udbetale skattefri udgiftsgodtgørelser til frivil-

lige, ulønnede medhjælpere samt til ulønnede bestyrelsesmedlemmer, der yder bistand 

som led i foreningens skattefri virksomhed.  

http://www.v.dk/
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Reglerne kan efter praksis anvendes af en lang række forskelligartede foreninger, f.eks. 

idrætsforeninger, spejderorganisationer, grundejerforeninger, ejerforeninger, andelsbo-

ligforeninger, teater- og andre kulturelle foreninger, foreninger med et almen velgørende 

eller almennyttigt formål, herunder humanitære organisationer og religiøse samfund, 

foreninger på arbejdspladser såsom firmaidrætsklubber og kunstforeninger m.v. 

 

Endvidere kan nævnes, at Skatterådet i en konkret sag har oplyst, at et politisk parti kan 

udbetale skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse til ulønnede medlemmer, medhjælpe-

re og ledere efter disse regler.  

 

Men to grundlæggende betingelser være opfyldt for at modtage skattefri godtgørelser: 

 

For det første er det et krav, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som mod-

tageren afholder på foreningens vegne. 

 

Dernæst kræves, at godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet. 

Skatterådets satser er standardiserede satser for de pågældende udgiftstyper, jf. nærmere 

nedenfor. På denne måde undgås, at medhjælperen og foreningen og måske senere for-

eningens revisor og Skat skal holde styr på et større antal bilag om mindre beløb, som 

den frivillige medhjælper m.v. skal have refunderet.  

 

Der er derimod ikke tale om, at der kan udbetales en skattefri ”løn” eller ”anerkendelse 

af indsatsen” til den frivillige hjælper m.v. i ly af reglerne om skattefri udgiftsgodtgørel-

ser.  

 

 

Skatterådets satser 
Efter Skatteministeriets seneste bekendtgørelse fra november 2015 om Skatterådets sat-

ser kan der udbetales skattefri godtgørelse med følgende beløb: 

 

Befordring  
For udgifter til befordring i egen bil kan der udbetales kørselsgodtgørelse efter samme 

satser som Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel, dvs. for 2017 med 3,53 kr. pr. 
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kilometer for kørsel til og med 20.000 kilometer årligt, og med 1,93 kr. pr. kilometer for 

kørsel ud over 20.000 kilometer årligt.  

 

Den såkaldte ”60-dages-regel” gælder ikke ved udbetaling af befordringsgodtgørelse til 

frivillige medhjælpere m.v. 

 

Rejseudgifter  
Der kan endvidere udbetales godtgørelse vedrørende rejseudgifter efter de almindelige 

regler, se herom nærmere på http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2241626.  

 

Herudover har Skatterådet fastsat, at der til dækning af merudgifter til fortæring ved 

deltagelse i en-dags-arrangementer, udenbys kampe, stævner m.v. af mindst 5 timers 

varighed kan udbetales indtil 70 kr. pr. dag skattefrit.  

 

Telefon og internetforbrug  

For det tredje kan udbetales godtgørelse til dækning af udgifter til telefonsamtaler og 

internetforbrug med indtil 2.350 kr. pr. år. 

 

Andre udgifter  

Udover de ovennævnte udgiftsposter har Skatterådet fastsat standardsatser, dels for ad-

ministrative omkostninger, f.eks. kontorartikler, porto og møder, som kan dækkes med 

indtil 1.400 kr. årligt skattefrit. Og dels for udgifter til køb, vask og vedligeholdelse af 

særlig beklædning, f.eks. sportstøj, der kan dækkes med indtil 1.950 kr. årligt skattefrit. 

Endelig kan idrætsdommere - som alternativ til godtgørelse efter de netop nævnte regler 

- modtage en skattefri omkostningsgodtgørelse på op til 250 kr. pr. kamp, dog højst 500 

kr. pr. dag. 

 

 

Udbetaling af for store beløb 

Udbetaler foreningen godtgørelser uden dokumentation med et beløb, der overstiger 

Skatterådets satser, bliver alle godtgørelser, der er udbetalt til den pågældende frivillige 

medhjælper m.v., skattepligtige hos den frivillige medhjælper. De almindelige regler om 
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indeholdelse af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og oplysningspligt vil herefter være gæl-

dende. 

 

 

Refusion efter regning  
En forening kan altid vælge at godtgøre den frivillige hjælper m.v. dennes udgifter i 

forbindelse med varetagelse af hvervet på grundlag af ekstern, original dokumentation 

for udgifterne, eksempelvis en kassebon vedrørende køb af særlig beklædning, fortæ-

ring, porto m.v.  

 

Vælger foreningen at udbetale udgiftsrefusioner efter regning, kan samme udgiftspost 

naturligvis ikke tillige godtgøres efter Skatterådets satser.   

 

Særregler om pc, telefon og internetadgang  
Frivillige medhjælpere m.v. i foreningslivet er også tilgodeset på anden vis. 

 

Får en frivillig medhjælper m.v. således stillet telefon, datakommunikationsforbindelse 

eller computer med tilbehør til rådighed af foreningen til brug for medhjælperens bi-

stand som led i foreningens skattefri virksomhed, skal medhjælperen ikke svare skat af 

privat rådighed over de pågældende goder. Til sammenligning kan nævnes, at lønansatte 

skal beskattes af privat rådighed over fri telefon, herunder fri datakommunikationsfor-

bindelse, med 2.700 årligt (2017). 

 

Også her gælder det princip, at får den frivillige medhjælper stillet telefon, datakommu-

nikationsforbindelse eller computer med tilbehør til rådighed af foreningen, kan for-

eningen ikke samtidig udbetale skattefri udgiftsgodtgørelser efter Skatterådets satser for 

den pågældende udgiftspost til medhjælperen.  

 

Flere hverv i samme forening 

I praksis har været rejst spørgsmål om, hvorvidt en frivillig medhjælper m.v., der vare-

tager flere hverv for en forening, kan modtage skattefri udgiftsgodtgørelser efter Skatte-

rådets satser for hvert af disse hverv.   
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Problemstillingen har været fremme i en sag, hvor Landsskatteretten traf afgørelse i ok-

tober 2016. Her spurgte en idrætsforening til, om en frivillig ulønnet medhjælper eller et 

ulønnet bestyrelsesmedlem kunne få udbetalt skattefri godtgørelse med maksimumsat-

sen (2015 kr. 5.600) uden dokumentation fra flere afdelinger i samme idrætsforening, 

således at den pågældende person eksempelvis kunne modtage 11.200 kr. skattefrit for 

et år, hvis den frivillige medhjælper var eksempelvis dels frivillig ulønnet leder i en af 

idrætsforeningens afdelinger, og dels ulønnet bestyrelsesmedlem i en anden af idræts-

foreningens afdelinger. 

 

Den pågældende idrætsforening var en flerstrenget forening med én hovedafdeling og 

14 underafdelinger (badminton, fodbold, gymnastik, tennis m.fl.). Udover hovedbesty-

relsen og forretningsudvalget havde hver underafdeling sin egen bestyrelse, og formæn-

dene for disse var med i hovedbestyrelsen. Det var endvidere oplyst, at der blev udar-

bejdet særskilt regnskab for hver enkelt afdeling, og at disse regnskaber herefter blev 

konsolideret i et samlet regnskab. Foreningen havde kun ét CVR-nr., og der var ét sæt 

vedtægter, som var de overordnede vedtægter. Videre fremgik, at for så vidt en underaf-

deling ikke kunne klare sine økonomiske eller moralske forpligtelser, var hovedafdelin-

gen ansvarlig og kunne sætte underafdelingen under administration. 

 

Det var oplyst, at en person i samme år samtidig kunne være frivillig ulønnet medhjæl-

per eller bestyrelsesmedlem i mere end én afdeling, f.eks. bestyrelsesmedlem i badmin-

tonafdelingen og træner i fodboldafdelingen. 

 

 

Landsskatterettens afgørelse 
Et flertal på 2 af Landsskatterettens 3 retsmedlemmer nåede her frem til, at idrætsfor-

eningen i relation til reglerne om skattefri udgiftsgodtgørelse efter Skatterådets satser 

måtte anses som én forening under hensyn bl.a. til, at der var fælles cvr-nummer, besty-

relse, generalforsamling og vedtægter. 

 

Det kunne efter flertallets opfattelse, dvs. 2 retsmedlemmer ud af 3, ikke føre til et andet 

resultat, at det var den enkelte afdeling, der besluttede, om der var økonomi i afdelingen 

til at betale godtgørelse, og hvem der i givet fald skulle tildeles godtgørelse. Der kunne 
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derfor ikke udbetales skattefri godtgørelse fra flere afdelinger under foreningen efter 

reglerne om skattefri udgiftsgodtgørelse til en frivillig medhjælper m.v. 

 

Det tredje retsmedlem mente derimod, at underafdelingerne kunne sidestilles med selv-

stændige foreninger, og at hver afdeling derfor kunne udbetale skattefri godtgørelser til 

en frivillig medhjælper.  

 

Der er ikke med afgørelsen taget stilling til, om en person som frivillig medhjælper kan 

modtage skattefri udgiftsgodtgørelser fra flere forskellige foreninger, f.eks. både fra en 

idrætsforening og fra den lokale spejderafdeling.  

 

Men som begrundelsen for Landsskatterettens afgørelse er formuleret, synes afgørelsen 

ikke at være til hinder for, at frivillige medhjælpere kan få skattefri godtgørelser fra fle-

re, af hinanden uafhængige foreninger.  

 
_______ o _______ 
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II. SPØRGSMÅL FRA LÆSERE 

 
Gaver til børnebørn 
 

Spørgsmål 1953 

Hej Tommy  

 

Jeg ved, at du har skrevet om det før. Men nu er det blevet aktuelt for os, og dit svar kan 

vi desværre ikke længere finde.   

 

Vi skal til barnedåb med vores første barnebarn. Vi har bestemt, at hun skal have aktier 

for 10.000 kr., formentlig i Novo eller Mærsk. Vi håber så på, at aktierne med tiden kan 

blive en fornuftig investering og en hjælp til hendes uddannelse.  

 

Skal vi betale afgift? Og hvad med udbytter? 

 

Bedsteforældrene 

 

Svar 

Jeg går ud fra, at De med afgift sigter til gaveafgift. Der gælder her samme regler for 

børnebørn som for børn. De og Deres hustru kan således hver især hvert år afgiftsfrit 

forære Deres barnebarn gaver til værdi på op til 62.900 kr. (2017). De kan derfor forære 

Deres barnebarn aktier til en samlet kursværdi på 10.000 kr., uden at skulle tænke på 

skatter eller afgifter som følge af gaveoverdragelsen.  

 

Deres barnebarn er, uanset barnets unge alder, som udgangspunkt selvstændigt skatte-

pligtigt af afkast af barnets egen formue. 

 

Den særlige regel om, at forældre skal beskattes af afkast af midler, som forældrene har 

foræret til barnet som en gave, omfatter ikke gaver fra bedsteforældre. Særreglen er om-

talt i Spørg om Penge, bl.a. den 4. april 2009 under titlen ” Bedstefar "passer på" aktier-

ne”. Barnets afkast af gaver fra bedsteforældre skal altså beskattes hos barnet. Barnet 
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skal i den forbindelse beskattes efter de samme regler, som gælder for voksne - også 

selv om barnebarnet er nyfødt. 

 

Deres barnebarn skal derfor beskattes af udbytter og eventuelle avancer ved salg af akti-

erne som aktieindkomst.  

 

Efter de nugældende regler beregnes skat af aktieindkomst, der ikke overstiger et 

grundbeløb på 51.700 kr. (2017) som en endelig skat på 27 pct. Aktieindkomst, der 

overstiger grundbeløbet på 48.300 kr., beskattes med 42 pct.  

 

Deres barnebarn har et personfradrag, der i 2017 er på 33.800 kr. Efter de gældende 

skatteregler kan personfradraget imidlertid ikke anvendes til at nedbringe 27-pct.´s skat-

ten af aktieindkomst. Dette skyldes særlige regler om, hvilke skatter, der kan nedsættes 

med skatteværdien af personfradraget. 

 

Eventuel avancebeskatning 
Afslutningsvis skal jeg bemærke, at jeg har forudsat, at De køber aktierne og gaveover-

drager disse til barnet på samme tidspunkt. Hvis De køber aktierne på et tidspunkt, der 

ligger forud for gaveoverdragelsen til Deres barn, og kursen på aktierne er steget eller 

faldet i værdi i den mellemliggende periode, skal tab og gevinst på Dem opgøres og 

beskattes efter samme regler, som var aktierne købt og senere solgt til en anden kurs. 

Gaveoverdragelser til barnet sidestilles med salg til barnet -  og da til den kurs, aktierne 

har på gaveoverdragelsestidspunktet. 
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Spørgsmål 1954 

Jeg har to sønner – den ene er gift og har to børn, og den anden er ugift.  

 

Mine sønner skal arve lige meget efter mig.  

 

Hvis min søn, der er gift, dør før mig, mener jeg, at hans del af arven i stedet går til mi-

ne børnebørn.  

 

Mine børnebørn er små, og jeg ved, at min svigerdatter vil få svært ved at få tingene til 

at hænge sammen, hvis min søn er faldet væk.  

 

Derfor vil jeg spørge, om noget af den arv, der så skal gå til mine børnebørn, i stedet kan 

gå til min søns kone, dvs. min svigerdatter.  

 

Venligste hilsener 

Farmor 

 

Svar  

Der er ikke noget til hinder for, at De betænker Deres svigerdatter med et vist beløb, 

hvis Deres gifte søn måtte være faldet væk, før De til sin tid falder bort.  

 

Men det vil være nødvendigt, at De opretter et testamente om denne begunstigelse af 

Deres svigerdatter. Hvis De ønsker en ligedeling af arven efter Dem mellem Deres to 

sønner, kan De højst begunstige Deres svigerdatter med et beløb svarende til 3/8 af den 

samlede arv efter Dem.  

 

 
_______ o _______ 

 
 
 


