
Skatterådets bestemmelser for skattefrigodtgørelser for 2021 

 

C.A.3.4.13 Ulønnede medhjælpere mv. eller ulønnede bestyrelsesmedlemmer i foreninger 

(Uddrag fra skat.dk) 

Regel 

Foreninger kan udbetale skattefri godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, 
som yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed. Se LL § 7 M. 

Skattefriheden er betinget af, at følgende betingelser begge er opfyldt: 

• Godtgørelsen udbetales til at dække udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne. 
• Godtgørelsen overstiger ikke de satser, der fastsættes af Skatterådet. 

Skatterådets satser er forhøjet ved BEK nr. 1651 af 18. december 2018. De forhøjede satser gælder fra 1. januar 2019. 

Personer omfattet af reglen 

Skattefri godtgørelse efter LL § 7 M kan udbetales til 

• ulønnede bestyrelsesmedlemmer 
• frivillige, ulønnede medhjælpere 

 

 

 

 

https://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20190080629_P7M
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205474
https://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20190080629_P7m


Kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen falder i 2021 (uddrag skatterådet på skat.dk) 

Skatterådet har i dag fastsat satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse for 2021. Satserne falder til 
næste år. Som noget nyt har Skatterådet præciseret, at erhvervsmæssig brug af eget el-løbehjul kan godtgøres 
efter samme satser som brug af egen cykel eller knallert. 

I 2021 lyder taksterne således:  
Telefon- og internetudgifter Maks. 2.400 kr. pr. år   
Administrative omkostninger Maks. 1.450 kr. pr. år.  
Køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj o.l. Maks. 2.000 kr. pr. år 
Idrætsdommere Maks. 250 kr. pr. kamp, dog 

højst 500 kr. pr. dag 
Befordringsgodtgørelse: 
I egen bil eller på motorcykel 
  
På egen cykel, knallert eller EU-knallert 

 
0-20.000 km: 3,44 kr. pr. 
km. 
over 20.000 km: 1,90 kr. pr. 
km. 
 
0,54 kr. pr. km. 

Merudgifter til fortæring ved en-dagsarrangementer, udenbys kampe, stævner 
m.v. af mindst 5 timers varighed 

Maks. 80 kr. pr. dag.  

 
Rejser med overnatning (2021):  
Til natophold Udgifter til logi kan dækkes enten efter regning eller 

med maks. 228 kr. pr. overnatning 
Diæter ved rejse med overnatning 532 kr. pr. døgn* og en 1/24 heraf pr. påbegyndt time 

for tilsluttende rejsedag 

 

 


