Generelle betingelser for udbetaling af skattefri godtgørelser i
Dalby Gymnastik & Idrætsforening
(i overensstemmelse med Skat’s retningslinier for foreninger)


Oplysningspligt
Foreninger der udbetaler skattefri godtgørelser til ulønnede medhjælpere, f.eks. ledere og
trænere, som et led i foreningens skattefri virksomhed, er ikke oplysningspligtige af udbetalte
godtgørelser

Retningslinier for udbetaling af kørselsgodtgørelse
 Acontoudbetaling
Der kan udbetales forskud med et acontobeløb for hver rejse, eller som en ugentligt eller
månedligt acontobeløb.
Forskuddet skal være afpasset modtagerens forventede rejseudgifter.
En fast månedlig eller årlig betaling, uafhængig af de konkrete forhold, kan ikke udbetales
skattefrit.


Krav til dokumentation
Modtagers navn, adresse og CPR nr. og bilens registreringsnummer.
Kørslens formål, f.eks. træning, møde, udekamp, hjemmekamp, observation af modstander
Dato for kørsel
Rejsens mål og evt. delmål (fra adresse – gadenavn, nr. og by, til adresse – gadenavn, nr. og by)
Ved kørsel til kampe, skal de spillere der er passagerer skrives på dokumentation
Antal kørte kilometer
Anvendte satser
Beregning af den samlede godtgørelse



Skattefri befordringsgodtgørelse
o Satser 2015
3,70 pr. km for de første 20.000 km
2,05 pr. km herudover
Ovenstående satser anvendes i forbindelse med udbetaling af godtgørelser til trænere og
ledere
Udbetaling sker ved udfyldelse af skemaet til skattefri godtgørelse – Dalby G&IF
kørselsgodtgørelse. Skemaet godkendes/attesteres af udvalgsformand eller sportschef
(for eliteholdene)
o Befordringsgodtgørelse ved udekampe (hvor Dalby G&IF ikke arrangerer transport)
Er normalt noget der håndteres individuelt på de enkelte hold (betaling via bøde- eller
kørekasse).
Hvis der aftales godtgørelse for kørsel til udekamp, skal det noteres på
kørselsgodtgørelsesblanketten, hvilke spillere der var passagerer.
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Udbetaling sker ved udfyldelse af køreseddel. Skemaet godkendes/attesteres af
udvalgsformand.
Rejser med overnatning
 Betingelser
Rejsen skal have en varighed af mindst 24 timer og være med overnatning
Udgifter må ikke, helt eller delvist være dækket ved udlæg efter regning
Udbetalinger må ikke være højere end gældende standardsatser (fastlagt af Skat).
 Standardsats for fortæring
471,- pr. døgn
19,63 kr. pr. påbegyndt time for afsluttende rejsedag
Merudgifter til fortæring – endagsarrangementer
 Betingelser
Arrangementet skal vare mindst 5 timer (inkl. transporttid)
Kan anvendes i forbindelse, med f.eks. udekampe, stævner, møder.
 Satser
70 kr. pr. dag
Telefon- og internetudgifter
 Satser
2.300,- maks. pr. år
Administrative omkostninger
 Satser
Maks. 1.400,- pr. år
Køb, og vask af sportstøj
 Satser
Maks. 1.900,- pr. år
Idrætsdommere
 Satser
Maks. 250,- pr. kamp (højst 500,- pr. dag)
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