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Principper for udbetaling af godtgørelser mv. 

Der skelnes mellem principperne for godtgørelser til 
 

• Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer 
• Ansatte trænere og ledere 

 

Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer 
HOG er en forening, hvor udgangspunktet er, at man som bestyrelses- og udvalgsmedlem 
yder en frivillig indsats til gavn for foreningen. 
 
Bestyrelses- og udvalgsmedlemmerne aflønnes således ikke for deres indsats. 
Udvalgsmedlemmer kan, hvis opgavens karakter begrunder det, påskønnes med en skattefri 
godtgørelse, jf. de til enhver tid gældende regler.  
 
Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer får dækket de faktiske udlæg og omkostninger, de måtte 
have ved at bestride opgaven.  Det omfatter udgifter til transport til kurser, udenbys møde 
mv.  Ved udbetaling af km-penge, skal man være meget opmærksom SKATs skærpede krav 
til kørselsregnskab. 
 
Bestyrelses- og udvalgsmedlemmers omkostninger kan dækkes ved udbetaling af en 
skattefri godtgørelse. 
 
Udbetaling af godtgørelser og refusion af udlæg og omkostninger må ikke få karakter af at 
være en skjult aflønning. 
 
Det er afdelingsbestyrelserne, der under tilsyn af Forretningsudvalget, træffer afgørelse om 
udbetaling af godtgørelser og refusion af udlæg og udgifter. 
 

Ansatte træner og ledere 
Trænere og ledere aflønnes som udgangspunkt ikke for deres indsats. 
 
Trænere og ledere kan dog, når opgaven tilsiger det, modtage aflønning. 
 
Trænere og ledere kan, hvis opgavens karakter begrunder det, påskønnes med en skattefri 
godtgørelse, jf. de til enhver tid gældende regler. 
 
Trænere og ledere kan få dækket de faktiske udlæg og omkostninger, de måtte have ved at 
bestride opgaven.  Det omfatter omkostninger til transport.  Ved udbetaling af km-penge, 
skal man være meget opmærksom SKATs skærpede krav til kørselsregnskab. 
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Omkostningerne kan dækkes ved udbetaling af en skattefri godtgørelse. 
 
En træner og leder kan ikke samtidig modtage skattefri godtgørelse og løn. Hvis en træner 
og leder inden for samme kalenderår vil modtage skattefri godtgørelse og løn fra HOG, kan 
der kun udbetales godtgørelse, der forholdsvis modsvarer den periode, der ikke udbetales 
løn for. Overgår træneren og lederen fra august til aflønning, kan der kun udbetales 
godtgørelse, der svare til 7/12 af den maksimale skaffefri godtgørelse for perioden januar – 
juli. 
 
Det er afdelingsbestyrelserne, der under tilsyn af Forretningsudvalget, træffer afgørelse om 
udbetaling af løn, godtgørelser og refusion af udlæg og udgifter. 
 

Særligt vedr. gaver 

Gavekort til f.eks en sportsforretning er at betragte som kontanter. Alle gaver af kontant-
karakter er skattepligtige uanset størrelse. HOG er indberetningspligtig ved udbetaling af 
gavekort. 
 
Tinggaver, er som udgangspunkt skattepligtig for modtageren uanset størrelse. Dog må man 
give jule- eller nytårsgaver op til en værdi af 700 DKK uden at gaven bliver skattepligtig for 
modtager. 
 
Dog er indberetningspligten modtager og ikke HOG, hvis der er tale om lejlighedsgaver af 
mindre karakter. 
 
En gave skal endvidere kun angives med den værdi, man som modtager har af gaven. Dvs. 
får man 3 gode flasker vin til 500 DKK, men man ikke synes om smagen, må man godt 
angive gavens værdi til 50 - 100 DKK på selvangivelsen. Hvis HOG giver hjælperne 
mulighed for at købe sportstøj eller sportsudstyr for 1.300 får modtageren svært ved at 
angive en lavere værdi på selvangivelsen da gaven bliver "efter eget valg". 
 
Lønnede trænere må dog få foreningsrelaterede personalegoder  

• f.eks sportstøj på indtil kr. 5.500. 
• gaver indtil 1.000 kr. til f.eks Smartbox, Hotelgavekort mv. 

Udvalgsmedlemmer samt trænere og ledere kan ikke aflønnes med gaver. 
 

Særligt vedr. skattefri godtgørelser 
De skattefri godtgørelser dækker 

• Internet og telefon 
• Administration 
• Tøj og tøjvask. 
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Ved udbetaling af skattefri godtgørelser ud over de maksimale fastsatte grænser, er hele 
beløbet skattepligtig. 

Der kan ikke samtidig udbetales omkostningsgodtgørelse og skattefrigodtgørelse. Dvs. man 
kan ikke få samtidig  

• få stillet sportstøj, træningsdragt mv. til rådighed samtidig med at man får udbetalt 
skattefri godtgørelse for tøj og tøjvask. 

• få stillet pc, tablets eller lign. til rådighed samtidig med at man får udbetalt skattefri 
godtgørelse for internet og telefon. 

 
 
Bestyrelsen 
Den 28.9.2015 

 


