
Oversigt over skattesatser omtalt i vejledningen ”Skattemæssige  

forhold for idrætsforeninger 2023”. 

Hvor der er tale om satser, er disse udtryk for det maksimalt skattefri beløb (kr.) 

 2022 2023 
A. Satser for ulønnede   

Skattefri omkostningsgodtgørelse for ulønnede   
Telefon og internet 2.450 2.450 
Køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj mv. 2.050 2.050 
Administrationsudgifter mv. 1.500 1.500 
Dommergodtgørelse   
Maksimum pr. kamp  250  250 
Maksimum pr. dag  500  500 
Rejse/arrangement på mindst 5 timer   
Merudgifter til fortæring ved en-dagsarrangement  80 80 
   
   

B. Satser for ulønnede og lønnede   
Befordringsgodtgørelse   
Egen bil eller motorcykel op til 20.000 km 1.1.-30.4.2022 

3,51 
 
 

 1.5.-
31.12.2022 
3,70 

 
 
3,73 

Over 20.000 km 1.1.-30.4.2022 
1,98 

 
 

 1.5.-
31.12.2022 
2,17 

 
 
2,19 

Cykel, knallert, 45-knallert eller scooter samt el-løbehjul 1.1.-30.4.2022 
0,55 

 
 

 1.5.-
31.12.2022 
0,57 

 
 
0,61 

    
Rejse med varighed på mindst 24 timer   
Logigodtgørelse (Natophold) pr. overnatning 231 238 
Kostgodtgørelse (fortæring) pr. døgn 539 555 
Reduktionsbeløb, når morgenmad er med i opholdet (15%) 80,85 83,25 
Reduktionsbeløb, når frokost og aftensmad er betalt (30%) 161,70 166,50 
Døgnsats, når fuld kost er inkluderet (25%) 134,75 138,75 
   
   

C. Regler for lønmodtagere (lønnede trænere m.fl.)   
Mindstebeløb for fradrag af visse lønmodtagerudgifter 6.600 6.700 
Bundgrænse arbejdsrelaterede personalegoder 6.600 6.700 
Beskatning af fri telefon  3.000 3.100 
Beskatning af fri telefon for ægtepar 4.000 4.100 
Skattefri bagatelgrænse for personalegoder 1.200 1.300 
Skattefritagelse for julegaver    900    900 
Befordringsfradrag 25-120 km. pr. km.   2,16   2,19 
Befordringsfradrag over 120 km. pr. km.   1,08   1,10 



Bundgrænse for vederlag, der er A-skattepligtigt, og vederlag, 
der  
skal indberettes som B-skattepligtigt1 

1.500 1.500 

 

SFA/24.11.2022 

 
1 Det følger af kildeskattelovens § 19, nr. 5, at vederlag fra en forening på max. 1.500 kr. årligt ikke er A-indkomst, og 
af skatteindberetningsbekendtgørelsen (med hjemmel i skatteindberetningslovens § 4) § 8, nr. 1, litra c, følger, at 
vederlag for arbejde for en forening på max. 1.500 kr. ikke skal indberettes som B-indkomst. Disse beløb reguleres ikke 
automatisk hvert år. 


