Retningslinjer for skattefri omkostningsgodtgørelser i
I.F.Lavia København for 2022
På bestyrelsesmødet om budgettet i november udarbejder bestyrelsen en taksttabel over gældende
takster for det kommende år.
Taksterne skal være indenfor Skats bestemmelser for skattefri omkostningsgodtgørelsen for det
pågældende år. Bestyrelsen kan vedtage takster, der er lavere end Skats, men ikke højere.
Lavias årlige taksttabel offentliggøres i Lavia Nyt og på www.laviakbh.dk.
Taksterne er gældende for alle godtgørelser - både for at løse administrative opgaver og for at løse
opgaver som frivillig træner.
Til dækning af udgifter til telefon, internet, administration m.v. ydes nedenstående godtgørelse til
bestyrelsesmedlemmer, redaktører af Lavia Nyt og Lavias tilstedeværelse på sociale medier.
Bestyrelsen
Funktion
Formand
Næstformand
Kasserer
Alm. bestyrelsesmedlem

Kroner pr. kalenderår
2000
2000
5850
1000

Lavia Nyt
Funktion
Medieredaktør
Skrivende medarbejder

Kroner pr. kalenderår
2000
1000

www.laviakbh.dk og sociale medier
Funktion
Web-master

Kroner pr. kalenderår
2000

For bestyrelsesmedlemmer og evt. andre, der repræsenterer Lavia i forbindelse med møder og
arrangementer, som er godkendt af formanden eller bestyrelsen, kan der ydes transportgodtgørelse
efter den gældende taksttabel.
Den enkelte, som er berettiget til godtgørelse, skal udfylde et skema. Som underskrives og sendes til
formanden. Skemaet kan hentes på laviakbh.dk.
Godtgørelserne udbetales 1 gang om året i december.
Evt. kørselsgodtgørelse skal den enkelte selv indberette via skema, som kan downloades på
hjemmesiden. Denne udbetaling sker løbende.

Taksttabel for Lavia

2022

Skattefri omkostningsgodtgørelse for ulønnede
Til frivillige trænere udbetales 100 kr. pr. træningsgang til dækning af udgifter til
telefon, internet, træningstøj m.v., dog højst 5850 kr/år
Befordringsgodtgørelse
Egen bil
Cykel, knallert, 45-knallert eller scooter
Ved bopæl i MOVIA takstzone 1 og 2 kan der i stedet udbetales 15,00 kr. en vej, dvs.
at ved kørsel i bus/tog til træning og retur udløser 30,00 kr. (ved brug af klippekort
eller rejsekort).
Det vil altid være de billigste og nyeste takster fra MOVIA der gælder.
Rejse/arrangement på mindst 5 timer
Merudgifter til fortæring
Rejse med varighed på mindst 24 timer
Natophold pr. overnatning
Fortæring pr. døgn
Reduktionsbeløb, når morgenmad er med i opholdet
Reduktionsbeløb, når frokost og aftensmad er betalt
Døgnsats, når fuld kost er inkluderet

Lavias
takster
100 pr.
træningsgang
1,90/km
0,54/km

80
228
532
76,35
152,70
127,25

Kontrakter
Kontraktforlængelser laves, hvis det er muligt, inden afslutningen på forårssæsonen og forelægges til
godkendelse på bestyrelsesmøde i maj/juni måned. Kontrakten gælder højst et år gældende for
perioden 1.7.-30.6. året efter.
Kontrakter, der indgås uden for disse terminer, skal forelægges til godkendelse på førstkommende
bestyrelsesmøde
Alle kontrakter skal forlægges til godkendelse i bestyrelsen.
Standardkontrakter
Der gælder ens regler for alle standard-kontrakter.
Frivillige trænere er berettiget til nedenstående godtgørelser:
•
•
•

100 kr, pr. træningsgang i henhold til takstoversigt for Lavia
Transportgodtgørelse i henhold til takstoversigt for Lavia
Time/dagpenge for deltagelse i stævner i henhold til takstoversigt for Lavia

Godtgørelserne kan udbetales 2 gange om året af kassereren i juni og december. Ellers kun i
december.
Særlige kontrakter
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde afvige fra standardkontrakter.
Det pålægges den, der er berettiget til skattefrit vederlag selv at indberette via skemaer på
hjemmesiden.
Alle skemaer kan findes på http://laviakbh.dk/diverse%20bilag.html

Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 26.3.2022

