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Denne pjece er udarbejdet for at 
belyse de skattemæssige forhold 
omkring udbetalinger i kontanter og 
naturalier fra fagforbund/fagforenin-
ger til medlemmer samt ulønnede 
bestyrelsesmedlemmer og ulønne-
de medhjælpere i foreningerne .

Med hensyn til beskatning af fri 
telefon kan vi oplyse, at regeringens 
forslag om skattefrihed i finanslovs-
aftalen, er oplyst til først at være 
gældende fra indkomståret 2020 . 
 

Vi kan i øvrigt henvise til vores pje-
cer ”Personalegoder” og ”Skattefri 
rejse- og befordringsgodtgørelse” 
vedrørende ansatte og lønnede 
bestyrelsesmedlemmer . 

John Linnemann 
partner, skatte- og momschef
Mobil: 3038 2144
E-mail: jl@ri .dk

Forord
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Beskatningen af uddelinger til 
medlemmer m .fl . foretages som 
udgangspunkt med hjemmel i 
Ligningslovens § 16 og Statsskatte-
lovens § 4-5 .

Goderne værdiansættes som 
hovedregel til markedsværdien på 
overdragelsestidspunktet . Markeds-
værdien er den værdi, som det må 
antages at koste modtageren at an-
skaffe godet i almindelig fri handel . 

Hvordan markedsværdien opgøres 
afhænger af, om godet har karak-
ter af et sparet privatforbrug eller 
karakter af overdragelse til eje eller 
lån .

Når godet bliver overdraget til eje, 
skal godet medregnes ved skattean-
sættelsen med et beløb, der svarer 
til, hvad den ansatte på overdragel-
sestidspunktet kan købe godet for 
på det frie marked . Har medlemmet 
lånt godet, bliver værdien opgjort 
til, hvad det vil koste at leje godet 
på det frie marked i låneperioden .

Hvis godet har karakter af et sparet 
privatforbrug, er den skattemæssige 
værdi det beløb, medlemmet sparer 
ved ikke selv at afholde udgiften . 
Sparet privatforbrug er forbrug i 
privatsfæren, f .eks . forbrug af kost, 
el, telefon, transport, rejser og 
lignende i modsætning til forbrug i 
erhvervssfæren . Mens værdiansæt-
telsen af aktiver, der overdrages til 

eje eller lån, foretages med ud-
gangspunkt i adgangen til at råde 
over aktivet, bliver værdiansættelsen 
af sparet privatforbrug foretaget 
med udgangspunkt i det faktiske 
forbrug .

Mulighederne for udbetaling af 
skattefrie godtgørelser efter 
Ligningsloven § 7 M, der vedrører 
ulønnende bestyrelsesmedlemmer/
medhjælpere i foreninger, finder 
ikke anvendelse for udbetalinger fra 
fagforbund eller fagforeninger .

Indledning

Der er indført en indberetningspligt, 
hvor det som udgangspunkt bliver 
anset for at være en grov overtræ-
delse af skattelovgivningen, der 
medfører bødestraf, hvis indberet-
ningspligten ikke overholdes .

Reglerne om indberetningspligt 
omfatter blandt andet manglende 
ind beretning i forhold til lønudbe-
talinger og personalegoder samt 
manglende indberetning af B-ind-
komst ved honorar udbetalinger . 

Eksempelvis vil en manglende 
indberetning af et personalego-
de som udgangspunkt blive anset 
som værende en overtrædelse, der 
medfører bødestraf, uanset om den 
manglende indberetning skyldes 
en forglemmelse fra den indberet-
ningspligtiges side eller ej .

Administrative bøder
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Fagforeninger kan yde hjælp til 
behandling for misbrug af medicin, 
alkohol eller andre rusmidler samt 
rygeafvænning til deres medlemmer 
uden skattemæssige konsekvenser 
for disse .

Der skelnes ikke mellem kontingent-
betalende og ikke-kontingentbeta-
lende medlemmer . En behandlings-
ordning, der tilbydes medlemmerne, 
skal tilbydes alle medlemmer . 

Hvis fagforeningens tilbud består i 
en forsikringsordning, vil præmie-
indbetaling for det pågældende 
medlem også være uden skatte-
mæssige konsekvenser for med-
lemmet . Det er dog et krav, at der 
foreligger en skriftlig lægeerklæring 
om, at medlemmet har behov for 
behandling . Det er ikke en betin-
gelse for skattefrihed, at den prak-
tiserende læge har henvist til en 
bestemt behandling . 

Ovenstående gør sig ligeledes 
gældende for ulønnede bestyrel-
sesmedlemmer og ulønnede med-
hjælpere, der som led i en aftale 
om personligt arbejde får hjælp til 
behandling for misbrug .

Behandling for misbrug

Bødeniveauet fastsættes som 
udgangspunkt ud fra antallet af 
medarbejdere i virksomheden (pr . 
CVR-nummer):

1-4 ansatte:  Bøde på kr .  5 .000 
5-19 ansatte:  Bøde på kr .  10 .000
20-49 ansatte:  Bøde på kr .  20 .000 
50-99 ansatte:  Bøde på kr .  40 .000 
100 + ansatte:  Bøde på kr .  80 .000

Ovennævnte er som nævnt ud-
gangspunktet fra SKAT . 

Det er vores opfattelse, at SKAT vil 
anvende de afgjorte bødesatser ved 
gentagne overtrædelser, samt hvis 
indberetningsreglerne synes bevidst 
overtrådt .
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Begravelseshjælp SKAT har udtalt, at begravelses-
hjælp udbetalt fra en begravel-
seskasse ikke er skattepligtig for 
modtageren .

Der er således hverken skatte- eller 
indberetningspligt af sådanne udbe-
talinger fra begravelseskasser .

Udgangspunktet er, at erstatninger 
beskattes som den indtægt, erstat-
ningen træder i stedet for, hvilket 
betyder, at en erstatning for mang-
lende løn beskattes som personlig 
indkomst .

Vi skal anbefale, at beskatningen og 
indberetningspligten undersøges 
ved hver udbetaling af en erstat-
ning, da der ikke entydigt kan gives 
svar herpå .

Udbetaling af fratrædelsesgodtgø-
relse til valgte ulønnede bestyrel-
sesmedlemmer eller medhjælpere 
af bestyrelsen omfattes efter praksis 
ikke af den lempeligere beskatning i 
Ligningslovens § 7U .

Der da ikke er tale om et ansættel-
sesforhold, vil beløbet skulle indbe-
rettes i felt 36 som B-indkomst med 
AM-bidrag .

Erstatninger

Fratrædelsesgodtgørelse/-
gaver
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”Sommerbolig” dækker over alle 
boliger, der har karakter af fritidsbo-
liger (f .eks . sommerhus, fjeldhytte, 
ferielejlighed o . lign .) .

Medlemmer
Den normale beskatning af persona-
legoder finder ikke anvendelse for 
faglige sammenslutninger, der stiller 
goder til rådighed for deres med-
lemmer, og dermed skal medlem-
met beskattes af et beløb svarende 
til det sparede privatforbrug for den 
faktiske benyttelse af sommerboli-
gen .

Betaler medlemmet i brugsåret 
for benyttelse af sommerboligen, 
nedsættes den skattepligtige værdi 
heraf med det betalte beløb .

Hvis en arbejdsgiver har væsentlig 
økonomisk indflydelse på en for-
ening, der udlejer sommerhuse, 
kan det komme på tale at anvende 
procentreglerne i Ligningslovens 
§ 16, stk . 5 . Efter omstændigheder-
ne kan skattemyndighederne be-
tragte foreningen som ”usynlig” og 
en omgåelse for, at medlemmerne 
kan undgå at skulle beskattes efter 
procentreglerne .

Indberetnings-/selvangivelsespligt
Den skattepligtige værdi er B-ind-
komst, som skal selvangives af 
medlemmet .

Sammenslutningen skal dog via 
e-indkomst afmærke med et kryds 
i feltet “Naturalieydelser” (felt 40), 

samt anføre arten af naturalieydelse 
i feltet “Yderligere oplysninger” (felt 
68) . 

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer 
samt ulønnede medhjælpere
For ulønnede bestyrelsesmedlem-
mer og ulønnede medhjælpere 
finder Ligningslovens § 16, stk . 5  
anvendelse ved beskatningen af fri 
sommerbolig .

Den skattepligtige værdi af sommer-
bolig, stillet til rådighed i Danmark 
eller udlandet, beskattes som B-ind-
komst og skal indberettes af forenin-
gen i feltet “Værdi af sommerbolig” 
(felt 51) .

Fri bolig - sommer

Fra 1 . januar 2012 er multimediebe-
skatningen ophævet og beskatning 
af fri telefon er genindført .

Som udgangspunkt gælder, at 
ulønnede bestyrelsesmedlemmer 
samt ulønnede medhjælpere, der får 
en telefon eller internetforbindelse 
stillet til rådighed, skal beskattes af 
kr . 2 .800 årligt .

For den nærmere beskrivelse af 
fritagelsesmulighederne henvises til 
vores pjece ”Personalegoder” .

Fri pc med sædvanligt tilbehør be-
skattes ikke, hvis udstyret anvendes 
som en del af arbejdet for forenin-
gen . Det uanset om der udføres 
lønnet eller ulønnet arbejde for 
foreningen .

Fri telefon
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Jubilæumsgratiale

Medlemmer
Gaver givet af en fagforening til 
medlemmer ud fra en vedtægtsbe-
stemmelse eller lignende er skatte-
pligtig B-indkomst for modtagerne . 
Fagforeningen skal oplyse beløbet 
som B-indkomst .

Gaver, som kan sidestilles med 
vederlag for personligt arbejde, 
er skattepligtig B-indkomst med 
AM-bidrag for modtageren . Gaver 
af denne type skal fagforeningen 
ikke oplyse, hvis gaven er i størrel-
sesordenen af et par flasker vin, en 
bog eller en æske chokolade . Ved 
større gaver har fagforeningen op-
lysningspligt .

Er gaven f .eks . en julekurv til fagfor-
eningens pensionister, skal værdien 
af denne oplyses som B-indkomst i 
felt 38 med en specificering af arten 
i felt 68 (julekurv) . Det er efterføl-
gende op til ligningsmyndigheder-
ne, om værdien af julekurven skal 
beskattes .

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer 
samt ulønnede medhjælpere
Som hovedregel er gaver i form af 
kontanter eller gavekort skatteplig-
tig A-indkomst, hvoraf der skal tilba-
geholdes såvel A-skat og AM-bidrag 
(indberetningspligt), hvorimod ting-
gaver er skattepligtig B-indkomst 
(ikke indberetningspligt) .

Jule- og nytårsgaver i anden form 
end kontanter beskattes dog ikke, 
såfremt værdien heraf ikke udgør 
mere end kr . 800 .

Lejlighedsgaver såvel i som uden for 
et ansættelsesforhold af traditionelt 
præg såsom runde fødselsdags-, 
bryllups-, sølvbryllupsgaver og lign . 
beskattes efter praksis ikke, såfremt 
der er tale om gaver af mindre 
omfang . Årlige fødselsdagsgaver 
betragtes ikke som lejlighedsgaver .

Ved vurdering af om en gave kan 
betragtes som en gave af mindre 
omfang, henses til værdien af den 
ydede gave fra den enkelte gave-
yder samt det naturlige gaveværdi-
niveau til den enkelte lejlighed (f .eks . 
fødselsdag) .

Gaver

Som nævnt ovenfor under fra-
trædelsesgodtgørelse kan valgte 
ulønnede bestyrelsesmedlemmer 
samt medhjælpere ikke anvende de 
lempeligere beskatningsregler ved 
jubilæumsgratialer . 

Der da ikke er tale om et ansættel-
sesforhold, vil beløbet skulle indbe-
rettes i felt 36 som B-indkomst med 
AM-bidrag .
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Det er vores opfattelse, at hjælp til 
kiropraktor, psykolog m .v . fra for-
eningen til medlemmer er at betrag-
te som skattepligtig B-indkomst som 
en uddeling, såfremt foreningen 
refunderer medlemmernes udgift 
hertil efter regning .

Ydelsen vil skulle indberettes i felt 
38 (B-indkomst, hvoraf der ikke skal 
betales AM-bidrag) .

Såfremt foreningen vælger at an-
sætte en socialrådgiver, kiropraktor 
m .v ., som er til rådighed for alle 
foreningens medlemmer, er ydelsen 
efter vores opfattelse derimod ikke 
at betragte som skattepligtig for 
medlemmet, da ydelsen er stillet til 
rådighed for alle medlemmer .

Vi er bekendt med, at skattemyndig-
hederne kan have den opfattelse, at 
medlemmet skal beskattes, selvom 
det er foreningen, som har afholdt 
udgiften og valgt behandler .

Kritisk sygdomsforsikring
Betaler foreningen for præmien, vil 
medlemmet være skattepligtig her-
af, da der efter vores opfattelse er 
tale om betaling af en privat udgift .

Foreningen vil være indberetnings-
pligtig af beløbet i felt 38 som 
B-indkomst, hvoraf der ikke skal 
betales AM-bidrag .

Betaler den forsikrede selv præmi-
en, vil der følgelig ikke være skatte-
pligt for denne .

Kiropraktor, terapeut, 
psykolog mv. - hjælp til
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SKAT har på en konkret forespørgsel 
udtalt, at udbetalte lommepenge til 
medlemmernes børn skal beskattes 
hos medlemmerne, jfr . Ligningslo-
vens § 13 . Der skal således ikke ske 
beskatning hos modtagerne/børne-
ne af lommepengene .

Fagforeningen har indberetnings-
pligt af uddelingen som B-indkomst 
i felt 38 af den foretagne udbetaling, 
jf . Skattekontrollovens § 7 B .

Lommepenge til 
medlemmernes børn

Gevinster vundet ved almennyttige 
lotterier kan i visse tilfælde blive 
omfattet af Spilleloven, hvorefter 
gevinster under kr . 200 er afgifts-
frie, kontante gevinster over kr . 200 
pålægges en afgift på 15% og andre 
gevinster med en værdi over kr . 200 
pålægges en afgift på 17,5% . 

Det er den afholdende forening, der 
skal indberette og afregne afgiften 
til SKAT .

Faglige foreninger kan som ud-
gangspunkt ikke blive godkendt til 
at afholde almennyttige lotterier, 
da lotterierne typisk kun henvender 
sig til medlemmer af foreningen . 
Dermed kan disse lotterier ikke blive 
omfattet af Spilleloven og gevin-
sterne er almindelig skattepligtig 
indkomst for modtagerne . 

Når der ikke er tale om afgiftspligti-
ge spil er udgangspunktet, at det er 
modtagerne af gevinster, som selv 
skal medtage værdien af gevinsten 
på selvangivelsen . Foreningerne har 
ikke oplysningspligt over for SKAT, 
da der ikke er tale om uddelinger, 
men bortgivelse af gevinster uden 
for ovenstående afgiftsregler .

Andre foreninger - f .eks . seniorklub-
ber kan ud fra en konkret vurdering 
godkendes til at afholde almennyt-
tige lotterier efter Spilleloven . Den 
konkrete vurdering træffes ud fra, 
om der er tale om en reel forening 
med egne vedtægter, medlemmer 
og generalforsamling . Desuden skal 
foreningen have andre aktiviteter 
end at afholde almennyttige lotte-
rier . Endelig skal lotteriet være til 
nytte for en større kreds af personer . 

Gevinster
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Lystbåd dækker over alle både, der 
kan anvendes i fritidsøjemed .

Den normale beskatning af persona-
legoder finder ikke anvendelse for 
faglige sammenslutninger, der stiller 
goder til rådighed for deres med-
lemmer, og dermed skal medlem-
met beskattes af et beløb, svarende 
til det sparede privatforbrug for den 
faktiske benyttelse .

Betaler medlemmet i brugsåret for 
benyttelse af lystbåd, nedsættes 
den skattepligtige værdi heraf med 
det betalte beløb .

Indberetnings-/selvangivelsespligt
Den skattepligtige værdi er B-ind-
komst, som skal selvangives af 
medlemmet .

Fagforeningen skal dog via e-ind-
komst afmærke med et kryds i feltet 
“Naturalieydelser” (felt 40), samt an-
føre arten af naturalieydelse i feltet 
“Yderligere oplysninger” (felt 68) . 

Lystbåd

Studie- og forretningsrejse
Ved foretagelse af forretningsrejser 
og studierejser m .v . opstår spørgs-
målet om, hvorvidt medlemmer, 
bestyrelsesmedlemmer og lignende 
skal beskattes heraf .

Som udgangspunkt gælder, at 
medlemmer og bestyrelsesmed-
lemmer m .v ., der foretager en rejse 
på vegne af foreningen og betalt 
af foreningen, ikke er skattepligtig 
heraf, såfremt der er tale om egent-
lig forretningsrejse .

Skattefriheden gør sig ligeledes 
gældende for studierejser af generel 
karakter, hvis formål primært tilgo-

deser foreningens interesser .

Har studierejsen derimod karakter 
af hel eller delvis ferie, fordi denne 
indeholder et turistmæssigt islæt, 
beskattes rejsedeltageren af den 
private del af rejsen . 

Skattemyndighederne har dog 
ændret holdning, således at selv om 
et kursus afholdes på et almindeligt 
turiststed i udlandet, kan kursets 
indhold sagtens være fagligt be-
grundet . 

Efter praksis anvendes begrebet 
”et ikke ubetydeligt turistmæssigt 

islæt” ved vurdering af, om beskat-
ning af privat del skal finde sted .

Værdiansættelse af den skatteplig-
tige private andel
For bestyrelsesmedlemmer m .v . 
sker værdiansættelse og beskatnin-
gen med udgangspunkt i go-dets 
(den private del) faktiske kostpris 
jfr . Statsskatteloven § 4, litra c . Den 
skattepligtige værdi er at betragte 
som B-indkomst, hvoraf der ikke skal 
betales AM-bidrag .

Foreningen har ikke indberetnings-
pligt, men lønmodtageren har selv-
angivelsespligt .
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Værdiansættelse af den skatteplig-
tige private andel
For bestyrelsesmedlemmer m .v . 
sker værdiansættelse og beskatnin-
gen med udgangspunkt i godets 
(den private del) faktiske kostpris 
jfr . Statsskatteloven § 4, litra c . Den 
skattepligtige værdi er at betragte 
som B-indkomst, hvoraf der ikke skal 
betales AM-bidrag .

Foreningen har ikke indberetnings-
pligt, men lønmodtageren har selv-
angivelsespligt .

Invitationsrejser (f.eks. betalt af 
deltagerens fagforening og lign.)
Såfremt fagforeninger eller lignende 
tilbyder rejser til deres medlemmer, 
uden at der er tale om et ansættel-
sesforhold til foreningen, vil beskat-
ning ikke ske med udgangspunkt i 
markedsværdien, men derimod ud 
fra et skøn, som bygger på prak-
sis vedrørende gevinstrejser, hvor 
rejsens skattemæssige værdi efter 
praksis ansættes til 50% af rejseud-
gifterne .

Den skattemæssige værdi skal selv-
angives af medlemmet som B-ind-
komst, hvoraf der ikke skal betales 
AM-bidrag .

Hvis rejsen anses for en udlodning 
fra fagforeningen, har fagforeningen 
indberetningspligt som B-indkomst 
uden AM-bidrag i felt 38 - ellers 
ingen indberetningspligt .

Kombinationsrejser
Hvor en forretningsrejse kombineres 
med ferie, f .eks . en forretningsrejse 
til Rom efterfulgt af ferie samme 
sted, skal der ske beskatning af fe-
rierejsens værdi efter samme regel-
sæt som nævnt ovenfor vedrørende 
bestyrelsesmedlemmer m .v .

Selvangivelsespligt

Den skattemæssige værdi skal 
selvangives af medlemmet som 
B-indkomst, hvoraf der ikke skal 
betales AM-bidrag .
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Med hensyn til andre sociale arran-
gementer skal man se på, om arran-
gementet er åbent for alle medlem-
mer, samt om arrangementet kan 
henføres til foreningens vedtægter 
og formål . Specielt foreningens 
eventuelle sociale formålsparagraf .

Det er vores opfattelse, at såfremt 
arrangementet falder ind under 
foreningens vedtægter og formål, vil 
der ikke kunne statueres skattepligt 
for de deltagende medlemmer .

Et arrangement, som efter vores 
opfattelse normalt falder ind under 
foreningens formålsparagraf, er en 
juletræsfest for medlemmerne og 
deres børn .

Det er således foreningens vedtæg-
ter og formål, der må afgøre, om 
der er tale om arrangementer i en 
selskabelig forening, hvortil med-
lemmerne ikke har fradragsret for 
kontingentet, eller om der er tale 
om en faglig sammenslutning, der 
afholder et arrangement til opfyldel-
se af foreningens formål .

Sociale arrangementer

Efter Statsskattelovens § 4 skal alle 
indtægter såvel engangsindtægter 
som tilbagevendende indtægter 
medregnes ved indkomstopgørelsen . 
Det er principielt uden betydning, om 
indtægten er resultatet af en positiv 
indkomstbestræbelse eller en uven-
tet erhvervelse f .eks . i form af tilskud, 
gevinst og gave m .v ., og om indtægten 
er i form af penge eller andre økono-
miske værdier .

Hvis foreninger yder tilskud til medlem-
mers private udgifter, er betalingen at 
betragte som skattepligtig B-indkomst 
for medlemmet, og foreningen har 
indberetningspligt i felt 38 .

Direkte tilskud
Såfremt foreningen yder direkte tilskud 
til eller for et medlem, er betalingen 
som omtalt tidligere skattepligtigt .

Af eksempler herpå kan bl .a . nævnes 
betaling til motionscenter eller teater 
for et medlem .

Indirekte tilskud
Hvis foreningen derimod yder indi-
rekte tilskud (betaler et beløb til et 
motionscenter eller teater) mod, at 
deres medlemmer får rabat i motions-
centeret/teateret, uden at foreningen 
har viden om, hvilke og hvor mange 

Tilskud
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medlemmer, der rent faktisk benytter 
sig af tilbuddet, opretholdes indbe-
retningspligten naturligvis ikke .

Hvorvidt skattepligten for de med-
lemmer, som benytter sig af tilbud-
det opretholdes, og derved skal 
angives på selvangivelsen, er et 
ligningsmæssigt spørgsmål .

Det er vores opfattelse, at skatte-
pligt i en sådan situation ikke vil 
blive statueret, medmindre der er 
tale om væsentlige besparelser for 
medlemmet .

Reglerne om skattefri udbetaling 
af befordringsgodtgørelse kan ikke 
benyttes ved udbetaling til medlem-
mer, der ikke varetager anden funk-
tion end at være medlem . Såfremt 
der udbetales transportgodtgørelse 
til ”almindelige” medlemmer ved 
f .eks . deltagelse i informationsmø-
der, skal beløbet indberettes i felt 38 
som B-indkomst uden AM-bidrag .
Udbetales befordringsgodtgørel-
sen i forbindelse med uddannelse 
- henviser vi til punktet Uddannelse i 
nærværende pjece .

Udbetales befordringsgodtgørel-
sen til medlemmer af bestyrelsen, 
råd, udvalg og lignende - henviser 
vi til vores pjece ”Skattefri rejse- og 
befordringsgodtgørelse”, da dis-
se udbetalinger er omfattet af de 
almindelige regler .

Transportgodtgørelse til 
medlemmer
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Hvem er omfattet 
• Personer, der modtager uddan-

nelsesydelser fra arbejdsformid-
lingskontor, a-kasse eller fagfor-
ening, herunder ledige

• Elever, der modtager uddannel-
sesydelser direkte fra AER

• Personer, der som led i en aftale 
om ydelse af personligt arbejde 
i øvrigt, modtager personalego-
der

• Medlemmer af bestyrelser, 
udvalg, kommissioner, råd, nævn 
eller andre kollegiale organer

Ovenstående betyder, at der vil 
være skattefrihed for betalte ydelser 
til kurser, hjælp til påbegyndelse af 
uddannelse eller omskoling, som 
fagforening eller arbejdsformidlin-
gen tilbyder for at hjælpe et afske-
diget medlem eller et medlem, som 
skal omskoles .

Hvilke uddannelser og kurser
Der er tale om et bredt udsnit af 
uddannelser og kurser inden for alle 
typer af såvel grund-, efter- og vi-
dereuddannelser, og skattefriheden 
omfatter bl .a . ydelser i forbindelse 
med:

• Ungdomsuddannelser, f .eks . 
erhvervsuddannelser

• Korte og mellemlange uddan-
nelser

• Mellemlange videregående 
uddannelser

• Lange videregående uddannel-
ser, der erhverves på universite-
ter og andre højere uddan-nel-
sesinstitutioner

• Alle typer af efter- og videre-
uddannelser, som erhverves i 
tilknytning hertil

• Alle typer af kurser og uddan-
nelser, som udbydes i AMU-regi

• Hvilke ydelser er skattefri
• Skole- eller deltagerbetaling
• Dækning af udgifter til bøger og 

materialer, som er relevante for 
uddannelsen eller kurset

• Godtgørelse til dækning af 
udgifter til logi, kost og småfor-
nødenheder med de satser, der 
kan udbetales i forbindelse med 
tjenesterejser . For logi er satsen 
p .t . kr . 214,00 pr . døgn og for 
kost og småfornødenheder kr . 
498,00 pr . døgn . Foreningen kan 
i stedet skattefrit dække udgif-
terne efter regning i uddannel-
ses- eller kursusperioden

• Befordringsgodtgørelse for 
kørsel i egen bil eller på egen 
motorcykel, såfremt godtgørel-
sen ikke overstiger kr . 1,94 pr . km 
(2018) . Foreningen kan også her i 

stedet skattefrit dække de fakti-
ske udgifter til anden befordring

Kører flere i samme bil til uddannel-
ses/kursusstedet, kan kun ejeren af 
bilen få udbetalt befordringsgodt-
gørelsen skattefrit . De øvrige delta-
gere skal beskattes af den udbetalte 
godtgørelse .

Uddannelse

Indberetningspligt
Skattefrie godtgørelser til dæk-
ning af udgifter til logi, kost og 
småfornødenheder samt befor-
dringsgodtgørelser skal indbe-
rettes i felt 48 med angivelse af 
kode 49 i felt 68 . 
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En fagforenings bidrag til valgkamp 
kan gives i form af en artikel, hvor en 
eller flere kandidater profileres eller 
en annonce, hvor alene en kandidat 
profileres . Desuden kan der gives 
kontante bidrag .

Faglige eller andre oplysende eller 
orienterende artikler i fagblade, som 
ikke direkte har til formål at profilere 
enkeltkandidater i forbindelse med 
et valg, er ikke skattepligtig for de(n) 
pågældende .

En støtteannonce i enten fagblade 
eller f .eks . dagspressen vil være 
skattepligtig indkomst for den 
pågældende . Værdien af annoncen 
fastsættes af de lokale skattemyn-
digheder . 

Et kontant bidrag til en kandidat er 
skattepligtig indkomst for kandida-
ten . Gives det kontante bidrag til 
partiet, sker der ingen beskatning .
For ingen af de ydede bidrag har 
fagforeningen indberetningspligt, 
med mindre bidraget er ydet til et 
medlem . I så fald skal bidraget ind-
berettes i felt 38 som en uddeling .

Valgkamp - bidrag hertil


