Skatt for idrettslag –
og ideelle organisasjoner, 2019
Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at
organisasjonen «ikke har erverv til formål». Den avgjørende vurderingen er om organisasjonen tar
sikte på å oppnå økonomiske fordeler for seg selv eller andre. En ellers skattefri organisasjon vil
likevel være skattepliktig for sin økonomiske virksomhet.
Idrettslaget/organisasjonen plikter, i den grad de er arbeidsgiver, på eget initiativ å gjennomføre
forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift, og innberette dette til fastsatte tider. Laget kan bli stilt
økonomisk ansvarlig ved brudd på pliktene.
Idrettslaget/organisasjonen skal utføre sin bokføring slik at oppgaver kan gis, og kontrolleres. Alle må
ha et organisasjonsnummer. Dette får laget tildelt ved å sende en melding til Enhetsregistrene.
Det er ikke et vilkår at eventuelle underenheter har eget organisasjonsnummer, det er tilstrekkelig
med eget styre, eget regnskap og at underenheten avholder egne årsmøter. Hovedenhetens
organisasjonsnummer må da benyttes som arbeidsgivernummer.
Mer informasjon finnes også på skatteetaten.no.

Generelle benevnelser
Arbeidsgiver
er benevnelsen på idrettslaget/organisasjonen når den utbetaler en godtgjørelse for arbeid eller
innsats.

Arbeidstaker
er benevnelsen på medlemmet eller den ansatte som mottar godtgjørelsen.

Lønn eller naturalytelser
er benevnelsen på den godtgjørelsen som medlemmet/den ansatte mottar for arbeid/innsats utført
for idrettslaget/organisasjonen.

Utgiftsgodtgjørelse
er benevnelsen på den godtgjørelsen som kan utbetales for å dekke merutgifter som
medlemmet/den ansatte påføres ved å utføre arbeid/innsats for idrettslaget/organisasjonen

Gaver til frivillige organisasjoner
Det er vedtatt å heve grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner til 50 000 kroner.
Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2019.

Minstegrenser
Skatteplikt
Når samlet lønnsutbetaling (inkludert naturalytelse) til én person i løpet av ett år overstiger
kr 10.000,er arbeidstaker skattepliktig for hele beløpet.

Forskuddstrekk
Når samlet lønnsutbetaling (inkludert naturalytelse) til én person i løpet av ett år overstiger
kr 10.000, plikter arbeidsgiver å foreta forskuddstrekk av lønnen til arbeidstakeren.

Arbeidsgiveravgift
Laget plikter å betale arbeidsgiveravgift når lønnsutbetaling (inkludert naturalytelse) overstiger kr
80.000,per medlem/ansatt per år, eller kr 800.000,samlet for hele idrettslaget/organisasjonen per år.
Naturalytelse= Ytelser som ikke gis i form av kontanter, sjekker eller andre lignende betalingsmidler.
(fri bil/fri bolig/fri telefon)

Grupper og underavdelinger i fleridrettslag kan fortsatt benytte seg av hvert
sitt grensebeløp.
Fleridrettslag og grupper i idrettslag bør ikke frykte innskjerpinger som medfører økte skatter og
avgifter med det første. Det kommer frem i en uttalelse fra Skatteetaten.

A-ordningen
Dersom laget har foretatt utbetalinger som medfører plikt til å foreta forskuddstrekk og/eller betale
arbeidsgiveravgift, skal dette innrapporteres i a-melding månedlig.
A-melding sendes elektronisk, enten via lønns- og personalsystem eller via Altinn. I Altinn finner man
a-melding under «skjema og tjenester». I a-meldingen gis opplysninger om arbeidsforholdet, samt
inntekst- og skattetrekksopplysninger.
Nærmere informasjon om a-meldingen samt veiledning for innrapportering finnes på www.altinn.no.
Dersom laget bare har små, enkeltstående utbetalinger kan skjema AO5 brukes, som er en forenklet
oppgjørsordning. (Inntil 80 000 pr. ansatt pr. år, og inntil 800.000,- samlet)
Se skatteetaten.no eller ta kontakt med kemneren for mer informasjon.

Kilometergodtgjørelse etter statens satser.
Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2019
3,50 kroner per kilometer -uansett kjørelengde*.
«Statens satser for kjøregodtgjørelse» som du finner i Statens reiseregulativ er 4,03 kroner per
kilometer, opp til 10 000 km.
Differansen mellom de to satsene betyr i praksis at du skatter av de siste53 ørene du får betalt per
kilometer.

