Januar 2021

Vejledning til ´Odder IGF Fodbold - Bilag til udbetaling af Skattefri godtgørelse, udlæg mm´
Bilaget anvendes af frivillige ulønnede trænere, medhjælpere og ledere i Odder IGF Fodbold

Bilaget skal udfyldes med tydelig navn og adresse.
Fødselsdag skal angives.
Kontonr. på banken, som beløbet skal overføres til angives med reg.nr. og kontonr.
Skattefri befordringsgodtgørelse kan gives til frivillige trænere/ledere, som kører i egen bil (bilens
registreringsattest skal på foranledning fremvises) eller lejet bil (kvittering for leje skal på
foranledning fremvises) – ved leje skal det fremgå af bilaget ved tydeligt at skrive LEJET BIL.
Egen bil, betyder at den er ejet af personen, som har kørt og får befordringsgodtgørelsen udbetalt
eller den skal være ejet af en person, man har fælles økonomi med (ægtefælle/samlever) – ikke
forældre. Lejet bil skal være lejet i godtgørelsesmodtagerens navn.
Der kan ydes befordringsgodtgørelse for max. 20.000 km/år til kr. 3.44/km herefter kr. 1,90/km for
kørsel i egen/lejet bil.
Periode angives for kørslen (ex. januar 2021, forår 2021 mm)
Registreringsnummeret på egen/lejet bil udfyldes.
Dato for kørslen skal oplyses (evt. Start- og sluttidspunkt)
Kørsel fra og til skal oplyses (ex. fra bopæl til Spektrum retur til bopæl).
Kørsels formål (træning, kamp, møde, kursus, se modstander-kampe mv.) skal altid oplyses.
Antal kørte km angives for hver køretur.
Frivillige træner/ledere kan ifølge aftale med Klubben få udbetalt skattefri godtgørelse uden
dokumentation for Andet, som er
- Kr. 2.400,00/år til telefon/internet
- Kr. 2.000,00/år til køb, vask og vedligeholdelse af tøj
- Kr. 1.450,00/år til kontorartikler, møder, porto mv.
Bilaget skal også anvendes ifm. udlæg, som Klubben iflg. aftale vil refundere. Her skal kvitteringer
på udlægget ALTID vedlægges.
Dato og underskrift påføres fra personen der har udarbejdet bilaget og som skal have udbetalt
beløbet.
HUSK befordringsgodtgørelse ikke er skattefri, hvis det udbetales til personer, som ikke er ejer af
den påførte bils registreringsnr. Her er personens selv ansvarlig for at oplyse indtægten til SKAT!
Bilaget sendes til kasserer Karenlise Brink kasserer@odderfodbold.dk
(ikke et krav at scanne bilag med underskrift - ´maskinskrevet´ navn er tilladt
(2021-takster angivet)
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