
 

Skat af honorarer og kørselsgodtgørelse 
  
Bestyrelsesmedlemmer og lignende  
 
Hvis du er medlem af en bestyrelse (hovedbestyrelsen eller regionsbestyrelsen i Danske 
Fysioterapeuter, hovedbestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi eller lignende) bliver dit honorar 
eller beløbet til dækning af tabt arbejdsfortjeneste udbetalt som A-indkomst. Det betyder, at der 
automatisk trækkes skat, inden beløbet udbetales til dig.  
 
Får du udbetalt kørselsgodtgørelse, er beløbet skattefrit.  
 
Skattemæssigt er bestyrelsesmedlemmer sidestillet med ansatte med et fast ansættelsesforhold. 
Derfor udbetales honorar og dækning af tabt arbejdsfortjeneste som A-indkomst.  
 
 
 
Medlemmer, samarbejdspartnere m.fl. som på ad hoc basis deltager i møder eller lignende  
 
Hvis du er medlem eller samarbejdspartner og på ad hoc basis deltager i møder eller lignende, 
som udløser honorar eller giver dækning af tabt arbejdsfortjeneste, udbetales beløbet som 
udgangspunkt som A-indkomst. Det betyder, at der automatisk trækkes skat, inden beløbet 
udbetales til dig.  
 
Får du udbetalt kørselsgodtgørelse, er dette beløb skattefrit.  
 
Du kan godt vælge at få honorar eller tabt arbejdsfortjeneste udbetalt som B-indkomst. Det 
betyder, at du selv skal afregne skat.  
 
Hvis du vælger B-indkomst, har du ikke mulighed for at modtage skattefri kørselsgodtgørelse, hvis 
du køre i bil. Skat betragter beløbet som et honorar, som skal indberettes som B-indkomst. Ved 
årets udgang vil du få tilsendt en opgørelse fra Danske Fysioterapeuter over de transportudgifter, 
som er indberettet til Skat.  
 
Du kan dog samtidig trække de udgifter fra, som du har til transport. Du skal i årsopgørelsen skrive 
de kilometer, som du har kørt, og benytte fradraget for erhvervsmæssig kørsel. Det er samme 
måde som Danske Fysioterapeuter har opgjort honoraret. Dermed udligner de to poster hinanden, 
og du ikke kommer til at betale skat af det beløb, som du har fået udbetalt til dækning af dine 
transportudgifter.  
 
Hvis du kører i tog eller benytter anden offentlig transport, får du refunderet beløbet, når du har 
fremsendt bilag for udgifterne. Dette beløb indberettes ikke til Skat.  
 
Hvis du ønsker at modtage honorar eller tabt arbejdsfortjeneste som B-indkomst, skal det fremgå 
eksplicit af den diætseddel, som du udfylder og indsender til Danske Fysioterapeuter.  
 
 
 
 
 
 
 



Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter  
 
Hvis du er tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, dækker Danske Fysioterapeuter dine 
transportudgifter, når du deltager i møder eller kurser arrangeret af foreningen. Hvis du kører i tog 
eller benytter anden offentlig transport, får du refunderet beløbet, når du har fremsendt bilag for 
udgifterne.  
 
Hvis du kører i egen bil, dækker Danske Fysioterapeuter ligeledes dine transportudgifter, ved 
samkørsel med andre.  
 
Du kan også altid kontakte SKAT for nærmere information.  


