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Hvis der ikke umiddelbart kan svares ”ja” på alle relevante spørgsmål – er der grund til yderligere 

undersøgelser! 

 

Udbetaling af skattefri km-penge – sker i alle situationer kun på grundlag af fyldestgørende bi-

lag, hvor alle relevante oplysninger fremgår? 

(dato, navn/cpr-nr., alle strækninger start/slut, anledning/formål m.m.) 

Sikres det – ved udbetaling af skattefri km-penge – at der er tale om kørsel i egen bil? 

(det er modtageren, som skal erklære/stå inde for dette, og derfor bør det fremgå af dokumentati-

onen/skemaet, at modtageren er bekendt med dette krav) 

Hvis der udbetales skattefri km-penge til lønnede personer for kørsel til og fra bopæl (f.eks. i 

forbindelse med træning) – sker det inden for 60-dages-regelen? 

(udbetaling for maks. 60 dage inden for en 12-måneders periode) 

Sker der løbende indberetning til eIndkomst af alle kontante udbetalinger? 

- løbende udbetalinger, der har karakter af løn som A-indkomst 

- enkeltstående honorar som B-indkomst 

- skattefri km-penge til A-indkomstmodtagere i særskilt felt 48 

Sker der løbende (pr. måned) indberetning til eIndkomst med værdi af skattepligtige personale-

goder ydet til lønmodtagere (f.eks. fri bil, fri telefon, fri bolig m.m.)? 

Er I opmærksomme på, at der til ulønnede amatørspillere ikke må udbetales for kørsel til og fra 

bopæl (f.eks. i forbindelse med træning)? 

Hvis der udbetales skattefri km-penge til ulønnede amatørspillere, sker det kun for fælleskørsel i 

klub-regi (f.eks. flere i bilen til kampe)? 

Udbetaling af skattefri km-penge til ulønnede ledere og trænere – sker i overensstemmelse med 

gældende regler/satser, jf. ”idrætscirkulæret”? 

(der gælder ingen 60-dages regel ved kørsel til og fra bopælen) 

Udbetaling af skattefrie godtgørelser til ulønnede ledere og trænere til dækning af udokumente-

rede udgifter sker i henhold til de gældende satser jf. "idrætscirkulæret”? 

Er I opmærksomme på, at udbetaling af godtgørelser til ulønnede ledere og trænere jf. ”idræts-

cirkulæret” ikke skal indberettes? 

Hvis der gives kontingentfritagelse, sker det som led i en generel ordning (vedtaget af generel-

forsamling eller bestyrelse)? 
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