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MOMS- OG SKATTEREGLER FOR FORENINGER
Skal foreninger betale skat og moms?
Ja og nej. På den ene side skal foreninger ved indkøb betale moms på lige fod med
privatpersoner, men samtidig kan en forening også godt have en mindre indtjening – f.eks.
ved salg af kaffe, t-shirts eller lignende – uden at skulle betaler moms heraf. I øjeblikket
ligger grænsen på 50.000 kr. i momspligtig omsætning pr. år. Kontingenter, tilskud mv. er
ikke momspligtige, så indtægter herfra tæller ikke med i de 50.000. I forhold til skat er
almennyttige foreninger som udgangspunkt ikke skattepligtige.

Kan man give frivillige skattefrie godtgørelser i forbindelse
med deres foreningsarbejde?
Ja, det er muligt at give frivillige skattefri godtgørelser for kørsel, rejser, telefon, internet,
udgifter til porto samt speciel beklædning, der bruges i det frivillige arbejde. Det er dog
afgørende, at de frivillige er organiseret i en forening. Hvis de arbejder frivilligt direkte
under en offentlig institution eller en privat virksomhed, kan de ikke på samme måde få
disse skattefrie godtgørelser. Der findes grænser for, hvor meget der må udbetales til den
enkelte frivillige – disse kan findes på www.skat.dk.

Momsregler for foreninger
Momsreglerne for velgørende og almennyttige foreninger er som udgangspunkt ret simple,
men for større foreninger kan momsspørgsmålet være noget mere omfattende:

Foreninger med omsætning under 50.000 kr. om året
Foreninger er momsfritaget ved salg af ydelser og varer, hvis foreningen sælger for under
50.000 kr. årligt. Årligt betyder i denne sammenhæng ikke kalenderår, men løbende år.
Dvs. at man over et stræk på 12 måneder ikke må have solgt for mere end 50.000 kr. Man
skal således ikke være momsregistret for eksempelvis at sælge lidt te eller kaffe i
foreningens café eller sælge T-shirts med foreningens logo. Foreninger er til gengæld ikke
fritaget for moms i forbindelse med indkøb af varer.

Foreninger med omsætning over 50.000 kr. om året
Omsætter foreningen for over 50.000 kr. om året kan man fortsat vælge at være
momsfritaget, hvis foreningen kan betegnes som ”velgørende eller almennyttig”. Det
betyder i praksis, at foreningen skal have et vedtægtsbestemt formål af velgørende eller
almennyttig karakter og at salg af varer og ydelser sker i forbindelse med aktiviteter, der
ligger inden for foreningens formål. Det betyder, at salg i forbindelse med foreningens
daglige arbejde og aktiviteter f.eks. salg af merchandise, mad, kurser til foreningens
medlemmer og brugere ikke er pålagt moms. Samtidigt skal hele overskuddet bruges til
velgørende eller almennyttige formål og der skal føres et regnskab, der kan dokumentere
dette. Det velgørende eller almennyttige formål kan sagtens være foreningens eget, og
man skal derfor ikke give overskud videre til andre.
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Endeligt må momsfritagelsen ikke fremkalde konkurrencefordrejning – dvs. foreningen må
ikke sælge en vare væsentligt billigere, end den ville kunne sælges hos en privat udbyder.
Normalt er der ikke tale om konkurrencefordrejning, når en forening sælger varer og
ydelser som en service for medlemmerne og ikke bruger momsfritagelsen til at nedsætte
priserne.
Hvis foreningen opfylder disse regler kan den vælge at være momsfritaget og behøver
ikke at ansøge SKAT om fritagelsen. Dette gælder dog kun moms for salg af varer og
heller ikke foreninger med omsætning for over 50.000 kr. om året er fritaget for købsmoms.

Salg af forretningsmæssig karakter
Vær opmærksom på, at hvis foreningen sælger varer og ydelser af forretningsmæssig
karakter skal den momsregistreres og betale moms på lige fod med private virksomheder.
I det tilfælde vil foreningen have fordelen af momsfradrag for indkøb og omkostninger, der
knytter sig til det momspligtige salg.
Ifølge Skat er varer og ydelser af forretningsmæssig karakter f.eks. en permanent butik
eller café med faste åbningstider og permanent indretning. Hvis åbningstiderne svarer til
foreningens aktiviteter, kunderne som hovedregel er medlemmer og salget til ikkemedlemmer er ubetydeligt, er salget ikke af forretningsmæssig karakter.
For salg af brugte genstande i f.eks. genbrugsbutikker, skal der søges om momsfritagelse
hos SKAT. Her lægges der vægt på om overskuddet bruges til velgørende og almennyttige
formål og om salget foregår for foreningens egen regning og risiko.

Momsregistrede foreninger
En forening kan godt være momsregisteret for eksempelvis salg af forretningsmæssig
karakter og samtidigt være momsfri i forhold til foreningens faste aktiviteter. Nogle
foreninger vælger at være momsregistrerede, hvilket kan give andre fordele f.eks. at
kunne trække købsmoms fra på lige fod med private virksomheder.

Momsfritagelse for velgørende arrangementer
Der er mulighed for at søge om fritagelse for moms på arrangementer, der støtter
velgørende eller almennyttige formål. Det kan derfor være aktuelt for en forening at søge
fritagelse, hvis der afholdes et arrangement, hvor overskuddet går til velgørende eller
almennyttige formål, uanset om det er foreningens eget formål eller som støtte til andre
velgørende formål. Det kan f.eks. være støttekoncerter, basarer el.lign. men
arrangementets indhold er ikke afgørende.
For at opnå en momsfritagelse for velgørende arrangementer skal en række betingelser
være opfyldt. De nærmere regler for momsfritagelse for velgørende arrangementer
fremgår af SKAT´s vejledning om fritagelse af velgørende arrangementer.
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