Arvoden och Lön
Ideella föreningar ska redovisa lön, ersättningar och skatteavdrag per person varje månad i
arbetsgivardeklarationen. För ideella föreningar gäller samma regler som för andra arbetsgivare. För
idrottsföreningar finns det dock undantag.
All information finns att läsa på Skatteverkets hemsida
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening/redovisalonersattningarbet
sgivaravgiftochskatteavdragsomideellforening.4.6f9866931215a607a4f80009169.html
Nedan finner ni en sammanfattning på det som är viktigast att förstå.
Grundregeln är:
1.
All lön, arvode och annan ersättning som överstiger 100kr per kalenderår för en enskild individ skall redovisas till
Skatteverket.
2.
Är ersättningen över 1000kr per kalenderår och individ skall även arbetsgivaravgift betalas in till Skatteverket
samt att föreningen skall göra skatteavdrag.
Undantag för ideella idrottsföreningar.
Undantaget gäller enbart för punkt 2 ovan och innebär att föreningarna inte behöver betala arbetsgivaravgifter eller dra
skatt på arvode och ersättningar under 24 150 kronor (Halvt prisbasbelopp för år 2022) per idrottsutövare under ett
kalenderår.
Undantaget gäller för ideella föreningar som främst ägnar sig åt idrottslig verksamhet. Föreningen ska ha ett syfte som är
till nytta för allmänheten, en öppen medlemsantagning och en verksamhet som bidrar till att stödja föreningens syfte.
Till idrottsutövare räknas, Aktiv idrottare, Tränare, Instruktör, Lagledare, Domare, materialförvaltare, tävlingsfunktionär.
Enklare uttryck är att den som har en direkt anknytning till sporten som utövas.
Den som Inte räknas som idrottsutövare är: Kanslipersonal, Vaktmästare, Ordningsvakter, Styrelseledamöter,
Försäljningspersonal. Alltså de som har en Indirekt anknytning till sporten som utövas.
Redovisning av Lön, arvode eller annan ersättning till Skatteverket
Hur föreningen ska redovisa idrottsersättning beror på om den är registrerad som arbetsgivare eller inte
Förening som är registrerad som arbetsgivare men även betalar ersättningar som de inte är skyldiga att betala
arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag för, kan välja att:
1.

Redovisa uppgifterna varje månad på Skatteverkets hemsida under tjänsten arbetsgivardeklaration. Eller

2.

Lämna kontrolluppgift (KU10) och redovisa ersättningen i fält 031

Föreningen är inte registrerad som arbetsgivare:
En idrottsförening som bara betalar ut idrottsersättningar under 24 150 kronor, eller lön till andra anställda under 1 000
kronor, ska inte vara registrerad som arbetsgivare. Då ska ni bara redovisa ersättningen på kontrolluppgift KU10 i fält
031.
OBS! När ni betalar ut arvode och ersättningar där ni inte behöver göra skatteavdrag så kommer den enskilda individen
som tar emot arvodet eller ersättningen behöva ta upp detta i sin inkomstdeklaration. Individen blir alltså skattskyldig för
den inkomsten. Viktigt att detta blir tydligt för individerna så de inte blir negativt överraskade vid en eventuell skatteskuld.
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