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26. september 2022

Finanser, forsikringer og fonde

Temaaften - Kreds 6

Nyttig og vigtig info for foreningernes ”økonomifolk”

• Skat- og momsmæssige forhold for 
foreninger.

• Skattefri godtgørelser og takster. Herunder 
regler i henhold til lovgivningen

• Idrættens kollektive forsikring

• Kommunale tilskud

Indtægter, fonde og fundraising 

• Donationer via fonde.
• Foreningspuljen
• Nordea Fonden - Lokalpuljen

Skat- og momsmæssige 
forhold for foreninger

• Hæftet omhandler de momsmæssige 
forhold, der gør sig gældende for 
idrætsforeninger, som enten selv 
(frivilligt) har valgt at være 
momsregistreret eller de foreninger, 
som efter momslovens regler er 
pligtige hertil. 

• Hæftet giver klare informationer om, 
hvordan skatte-forholdene er for 
foreningens lønnede og ulønnede 
trænere og ledere, 
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Skal en idrætsforening momsregistreres?

• I modsætning til alle andre ”brancher” kan de fleste 
amatøridrætsforeninger selv vælge, om de ønsker at 
være momsregistreret.

• To hovedprincipper. Foreningen må så at sige vælge 
”side”:

• Være momsregistreret – med hvad det 
indebærer.

• Eller stå helt uden for momssystemet.

"§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde 
almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, 
under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde 
konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud 
anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse 
på anmodning af SKAT kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af 
forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen.

Desuden har Folketinget hævet den almindelige omsætningsgrænse
for, hvornår man skal lade sig momsregistrere. Grænsen er nu
50.000 kr. om året.

Ændringerne betyder, at idrætsforeninger, som ikke opfylder betingelserne
for at være generelt momsfritaget, under alle omstændigheder
vil være fritaget for momsregistrering, hvis den årlige momspligtige
omsætning ikke overstiger 50.000 kr.

Momsregistrering og momsfritagelse 

Som aftalt sender noget materiale, som viser, at amatøridrætsforeninger som udgangspunkt selv kan bestemme, om de ønsker eller ikke 
ønsker at være momsregistreret. Dette er muligt, selvom en forening har salg af varer og ydelser for over 50.000 kr. om året, som 
normalt ville være momspligtig omsætning efter momslovens almindelige regler. Men den særlige fritagelsesregel i momslovens § 13, 
stk. 1, nr. 21 betyder altså, at foreningen helt kan undgå at være momsregistreret. Det er dog en betingelse, at foreningens momsfrie salg 
ikke fremkalder konkurrencefordrejning, og at der heller ikke er tale om salg af forretningsmæssig karakter. 

Det er min erfaring, at disse krav for at kunne undgå at være momsregistreret ikke giver problemer for almindelige 
amatøridrætsforeninger. Et eksempel på konkurrencefordrejning og salg af forretningsmæssig karakter kunne være, hvis en forening
åbner en sportsbutik, hvor alle og enhver kan købe sportstøj, -udstyr mv. I en sådan situation vil foreningen skulle momsregistreres for 
den forretningsmæssige drift (sportsbutikken), men kan stadig vælge ikke at være momsregistreret for alt det, der foregår i foreningens 
almindelige daglige drift.

Dette er et link til SKAT’s Juridiske Vejledning: http://www.skat.dk/display.aspx?oId=204537&vId Her fremgår bl.a. følgende:

Velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger kan vælge at være momsfritaget for salg af varer og ydelser i forbindelse med 
aktiviteter.

Hvis din forening sælger varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, vælger din forening selv, om den ønsker at 
bruge reglerne for momsfritagelse eller, om den skal momsregistreres. Det er ikke nødvendigt for din 
forening at søge om momsfritagelse hos SKAT.

Venlig hilsen
WILLY RASMUSSEN
SPECIALKONSULENT
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Er i momsregistreret
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Skattefri godtgørelser og takster

Skattefri omkostningsgodtgørelse for ulønnede:

• Telefon og internet: Maks. Kr. 2.450 (2021: kr. 2.400)
• Administrationsudgifter: Maks. Kr. 1.500 (2021: kr. 1.450)
• Køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj: Maks. Kr. 2.050 (2021: kr. 2.000)

Befordringsgodtgørelse:
1.1 – 30.4 1.5 – 31.12 

• Egen bil eller motorcykel op til 20.000 km Kr. 3,51 Kr. 3,70
• Over 20.000 km Kr. 1,98 Kr. 2,17
• Cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller Kr. 0,55 Kr. 0,57

el-løbehjul

Regler og kontrakter for ulønnede ledere / trænere

Befordringsgodtgørelse i egen bil

Befordringsgodtgørelse – Krav ved frivillige
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Idrættens kollektive forsikring

• www.idraettensforsikringer.dk

De fem forsikringer er:
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www.idraettensforsikringer.dk

• DHF´s abonnement omfatter patientbefordring for samtlige 
medlemmer af håndboldforeningerne i Danmark, når de 
kommer til skade under håndboldspil i foreningen. 

• Patientbefordring indeholder kørsel af Falck fra 
skadesstedet og til behandling, samt kørsel af Falck fra 
behandling og tilbage til skadesstedet eller hjem. 

• Ved brug af Falck-abonnementet er det vigtigt at 
oplyse 

• abonnementsnummer 17843798
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Hjælp til ansøgning af 
fonde
Foreninhttps://www.foreningsudviklerne.dk/bger#tak-for-donationen-hr-fond-1gsudviklerne

TAK FOR DONATIONEN HR. FOND - NY UDGAVE

Håndbogen er kommet i en ny og opdateret udgave med indsigt i fondenes tilgang 
til katalytisk filantropi og andre arbejdsmetoder.

"Tak for donationen, Hr. Fond” er skrevet til dig, som er ildsjæl i det frivillige arbejde 
i en forening eller organisation i Danmark. Har du en idé til et projekt i en forening 
eller organisation, og mangler du bare lige penge til projektet? Så bør du læse 
bogen her!

Du får god hjælp på vejen - både med dit projekt og med dine fondsansøgninger. 
Men vær forberedt på, at du bliver udfordret. Du risikerer også at at dit projekt 
bliver både større og vildere, og at din forening eller organisation ikke er den 
samme, når du har gennemført dit projekt. Når du har læst bogen er det hensigten 
at du er i stand til at beskrive et godt og slagkraftigt projekt, der kan styrke din 
organisation og gøre en forskel for en målgruppe af mennesker.

Derefter vil du kunne skrive en ansøgning til en fond eller pulje, som har bedre 
chancer for at komme igennem nåleøjet, så jeres projekt kan realiseres med en 
donation fra fonde eller puljer.

Hvor finder man fondene?

Fondsportaler – et uddrag

• www.fonde.dk

• www.foreningstilskud.dk -> https://fundraisingclub.dk/ (nyt navn)

• www.aktivfundraising.dk

• www.legatbogen.dk

Generelle principper

• Kræver oftest abonnement

• Kategoriserer fondene

• Tilbyder hjælp til fundraising

https://www.haandbold.dk/foreninger-og-uddannelse/soeg-midler/

19

20

21



22-09-2022

8

Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s 
foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr. Puljen 
har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i 
idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Tidsfrister:

Ansøgninger op til 30.000 kr. behandles løbende, så længe 
der er midler i puljen.

Ansøgninger fra 30.001-300.000 kr. behandles efter faste 
frister for ansøgning (31/3, 31/7 og 31/10).

Udarbejdelse og trykning af informationsmateriale og lignende

Digitalisering af foreningsadministrationen
Digitalisering af dialogen med medlemmerne

Kommunikation med medlemmer og med nye målgrupper
Forankring af gadeidrætsaktiviteter i idrætsforeningen

Indsatser i forhold til fastholdelse og rekruttering af medlemmer
Støtte til nystartede idrætsforeninger

Indkøb af idrætsmateriel
Opstart af nye tværidrætslige tilbud

Udvikling og opstart af nye aktiviteter generelt i idrætsforeningen

Udvikling og afvikling af events og konkurrencer i idrætsforeningen
Nye aktiviteter målrettet udvalgte aldersgrupper, herunder nye 

motionstilbud til voksenmotionister, seniorer, familieidræt
Nye partnerskaber med andre dele af 

foreningslivet, kommuner, virksomheder mv.
Indsatser for at få flere beboere i udsatte 

boligområder med i idrætsforeningen
Indsatser for at inkludere fysisk og psykisk 

handicappede i idrætsforeningen
Indsatser for at få flere beboere i 
storbyerne med i idrætsforeningen

…og ‘Andet’

Hvem kan søge – og til hvad?

Ansøgningsportalen i praksis: www.medlemstal.dk
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Nordea Fonden– lokalpuljen           Nordeafonden.dk 

Spørgsmål og 
kommentarer?

Tak for i aften.

25

26

27


