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1.12.2017 
 

News nr. 32–2017 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

Opdatering fra SAM-udvalget af skatteregler for antenneforeninger 
Det gamle SØU – Skatte- og Økonomiudvalget - har skiftet navn og funktion. Det hedder nu SAM-udvalget, 
som betyder Skatte-, Afgifts- og Momsudvalget. Udvalgets medlemmer har alle aktuel eller tidligere tilknyt-
ning til Skat, lige som de er eller har været medlem af bestyrelsen i en antenneforening. I A2012-regi stiller 
de deres kombinerede viden fra Skat og bestyrelsesarbejdet – opdateret med nyeste regler – til rådighed for 
alle medlemsforeninger i A2012.  

Udvalgets medlemmer er: 

• Carsten Pedersen, formand for udvalget, for NyraadNet og FU-medlem i A2012. 
• Morten Strandholdt, tidligere formand for Bryrup Antenneforening. 
• Bent Laugesen, bestyrelsesmedlem i Middelfart Antenneforening. 

Alle aktuelle regler er gennemgået og opdateret, se dem nedenfor og vedhæftet. 

Reglerne, som bør kendes af ethvert medlem af bestyrelsen i en antenneforening, blev forelagt og 
gennemgået på repræsentantskabsmødet den 25.11.2017. De vil senere blive lagt ind på vores hjemmeside, 
www.a2012.dk, så man altid kan slå op i aktuelle regler. 

Når der sker ændringer i satser og regler, vil vejledningerne blive ajourført, udsendt med News og lagt på 
hjemmesiden. 

Her er reglerne i oversigt: 

Skattefri kørselsgodtgørelse og rejsegodtgørelse 
Skatterådets satser og krav til dokumentation gælder for både ulønnede og lønnede – se vedhæftede. 
Reference: Skatterådets bekendtgørelse nr. 1620 af 15. december 2016 og SKAT Juridiske Vejledning. 

Skattefrie godtgørelser til ulønnede 
Skatterådets satser og krav – se vedhæftede. 
Udvalget har i notat af 12. juni 2015 beskrevet vores tolkning af reglerne –se vedhæftede. 
Referencer: Ligningsloven § 7M og Skatterådets Bekendtgørelse nr. 1308 af 24. november 2015. 

Godtgørelse af moms 
Der gælder særlige regler for fradrag af moms for hotel, restaurant/forplejning, bespisning og gaver – se 
vedhæftede. 
Referencer: SKAT – Juridisk Vejledningen. 

Godtgørelse af elafgifter 
Elafgiften kan fratrækkes i momsregnskabet med 90,6 øre pr. kWh (91,0 – 0,4). Se vedhæftede. 
Referencer: SKAT – Juridisk Vejledningen. 
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Arbejdstøj 
Udvalget har udarbejdet et notat herom – se vedhæftede 
Reference: SKAT Juriske Vejledning. 

 

Regnskabsfører og revisor 
Det kan være hensigtsmæssigt, at antenneforeningen sender disse bilag til den person, der fører og/eller 
reviderer foreningens regnskab. Det er ikke altid de er bekendt med alle disse regler. 

 

Tvivlsspørgsmål? 
Enhver medlemsforening kan få yderligere vejledning eller besvarelse af tvivlsspørgsmål ved henvendelse 
direkte til A2012’s SAM-udvalg: info@a2012.dk.  

 

 

Med venlig hilsen fra FU. 

Bernt Freiberg, formand           Poul Juul, næstformand           Tage Lauritsen, sekretær      Carsten Pedersen, FU-medl. 
bf@a2012.dk, 21919450           pj@a2012.dk, 48475755          tl@a2012.dk, 25265016       cp@a2012.dk, 40885510 

Send gerne mail til os alle på en gang: fu@a2012.dk 
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