
 Randers, den 16/5-2017 

Lidt om skatteregler for amatøridrætsudøvere  - læs det venligst - det kan være vigtigt for dig. 

Mange kender ikke de skatteregler, der er gældende for amatøridrætsudøvere(i det følgende nævnt som spiller).Det 

er en kendt sag af flere klubber/spillere i Danmark har fået problemer med Skat, da reglerne ikke er overholdt - eller 

nødvendig dokumentation ikke har været til stede. 

Det er relativt begrænsede ting en spiller kan modtage fra klubben - uden at det medfører skattepligt for spilleren.  

Eksempelvis er følgende skattepligtigt for spilleren: 

 befordringsgodtgørelse mellem hjem og træningssted/kampplads, til møder el. lign. 

 kontante præmier, gavekort, gratis træningskort,  startpenge og lignende 

 spiller kan heller ikke skattefrit få dækket udgifter til vask og indkøb af tøj m.m. 

 spiller får et tilskud, der ikke er nærmere specificeret. 

 en spiller, der ikke er på kontrakt i klubben, har sponsorindtægter, disse er også skattepligtig for spilleren - 

men spilleren har så i det pågældende år mulighed for at fradrage nogle udgifter i tilknytning til 

sportsudøvelsen (det er klubben uvedkommende og alene spillerens ansvar i relation til Skat). 

Der er tilfælde, hvor en klub kan udbetale godtgørelser til spillere uden at det medfører skattepligt hos spilleren: 

Spillere kan modtage skattefri befordringsgodtgørelse, hvis de kører på foreningens vegne, eksempelvis hvis spilleren 

har påtaget sig at transportere andre fra holdet til og fra udekampe. Der skal laves en specifikation over kørte 

kilometer, hvem der har kørt m.m. og udbetaling skal være inden for statens takster. Den der får godtgørelsen, skal 

køre i egen bil og er i denne sammenhæng 

 en bil, der er indregistreret i ejerens navn, eller 

 en bil, der tilhører en ægtefælle eller samlever, hvis parterne har fælles økonomi, eller  

 en leaset bil, når det er "ejeren"(eller ægtefælle/samlever), der afholder leasingudgiften og øvrige udgifter til 

bilen.  

Er bilen lånt af eks. en ven - så er spilleren ikke berettiget til at få udbetalt skattefri godtgørelse. 

Klubben har pligt til at få nødvendig  specifikation,  men ikke pligt til af kontrollere om eksempelvis ejerforhold er 

korrekt - det er spillerens ansvar at reglerne overholdes. 

Udbetaling af befordringsgodtgørelse med et fast beløb - det vil også medføre skattepligt hos modtageren af 

godtgørelsen.   

Tilskud til spillere - hvor klubben har betalt en del/alt af tilmeldingsgebyr til stævne - det hører også under de skattefrie 

områder for spilleren - da det er en "almindelig ydelse" for kontingentet.  

Det er typisk ovennævnte tilfælde spillere i RBK90 bliver berørt af, så derfor er det kun det, der er skrevet om her. 

For  

 ulønnet træner/leder/medhjælper  

 lønnet træner, instruktør og spillere 

 dommere 

er der et sæt andre regler, som jeg ikke har skrevet om. 

Er du interesseret i disse kan du læse mere ved at bruge dette link:  DGI - Vejledning-om-skat-og-godtgoerelser-2017 

Når du er kommet til denne hjemmeside - kan du downloade en elektronisk vejledning  på 24 sider. 

Mvh. 

Jørn Brandt 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/administration-i-foreningen/regnskab-og-oekonomi/artikler/vejledning-om-skat-og-godtgoerelser-2017

