Godtgørelser og honorarer til bestyrelsesmedlemmer
Som medlem af en afdelingsbestyrelse får du ikke honorar – det siger loven. Du har derimod ret til at få dækket dine omkostninger i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.
Som medlem af en organisationsbestyrelse har du mulighed for at få et skattepligtigt
honorar, som er fastsat i lovgivningen. Bestyrelsen kan dog også beslutte, at der ikke
skal udbetales honorar til medlemmerne.
I det følgende gennemgås reglerne og muligheder for godtgørelser og honorarer i forbindelse med
dit arbejde i beboerdemokratiet. Mulighederne afhænger af om du sidder i en afdelingsbestyrelse, i
en organisationsbestyrelse eller måske i begge dele.
Med ”godtgørelse” mener vi et beløb til dækning af de udgifter du har ved anvendelsen af fx din
private bil, printer, telefon, kuglepen, internet, frimærker o.l.
Du modtager din godtgørelse fra enten boligafdelingen eller boligorganisationen, alt efter hvad
godtgørelsen drejer sig om.

Medlem af afdelingsbestyrelsen
Som medlem af afdelingsbestyrelsen kan du få godtgjort dine udgifter på to måder. Enten får du
godtgjort dit faktiske forbrug mod aflevering af kvittering, eller også modtager du et årligt standardgodtgørelsesbeløb. Der er ikke mulighed for at få begge dele.
1) Du kan få dækket sine udgifter til kontorartikler, telefon, bil osv. ved at aflevere en kvittering.
Hvis I anvender denne metode, så skal afdelingsbestyrelsen vælge en kasserer, som skal føre
et løbende regnskab over afholdte udgifter og udbetalingen godtgørelser til afdelingsbestyrelsens medlemmer
2) Du kan i stedet få en fast årlig godtgørelse, som skønsmæssigt dækker dine faktiske udgifter.
Med denne ordning slipper du altså for at skulle dokumentere dine udgifter.
Godtgørelserne er fastsat af SKAT, og godtgørelserne er skattefri for dig, hvis de ikke overstiger følgende:
-

Kørsel i egen bil indtil 20.000 km årligt dækkes med 3,52 kr. pr. kørt km. Kørsel udover
20.000 km årligt dækkes med kr. 1,96 pr. kørt km.
Telefonsamtaler og internetforbrug godtgøres med maksimalt 2.400 kr. pr. år.
Udgifter til kontorhold – fx kontorartikler, porto og møder godtgøres med maksimalt 1.450
kr. pr. år.

Alle de oplyste satser er i 2020-niveau. Godtgørelsen for kørsel i egen bil reguleres hvert år,
mens de øvrige godtgørelser kun reguleres med længere mellemrum.
Organisationsbestyrelsen kan fastsætte nærmere rammer og regler for afdelingsbestyrelsernes
adgang til at modtage godtgørelser i det enkelte boligselskab. Ellers er det afdelingsbestyrelsen,
der afgør, hvordan medlemmerne kan få godtgjort deres udgifter. Mange afdelingsbestyrelser ved-
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tager en kombinationsmodel hvor fx formanden får en fast årlig godtgørelse, mens resten af bestyrelsens medlemmer får godtgørelse efter regning. Det er også muligt at beslutte, at fx formanden
får en fast godtgørelse for både telefon og kontorhold, men resten af bestyrelsens medlemmer kun
får fast godtgørelse for udgifter til kontorhold. Godtgørelserne skal under alle omstændigheder
modsvare jeres faktiske omkostninger. Derfor skal det understreges, at nævnte satser for skattefri
godtgørelser er maksimumsbeløb.
Der er klare praktiske fordele ved at vælge en model med fast godtgørelse. På den anden side kan
blive meget dyrt for afdelingen, hvis alle bestyrelsens medlemmer skal have den fulde skattefri
godtgørelse for både telefon og kontorhold.
I må i afdelingsbestyrelsen vurdere, hvad der er den bedste og mest rimelige løsning for jer og
jeres afdeling. Hvis I beslutter at ændre på den hidtidige praksis, så er det vigtigt, at I fører jeres
beslutning til referat, og at I orienterer administrationen om jeres beslutning hurtigst muligt.
I sjældne tilfælde får fx formanden stillet en PC eller en internetforbindelse til rådighed for bestyrelsesarbejdet. Hvis det er tilfældet, så skal bestyrelsesmedlemmet ikke beskattes, men vedkommende kan ikke også samtidig modtage de skattefri godtgørelser.
Hvis der stilles telefon til rådighed, så må den kun benyttes i forbindelse med arbejdet som medlem af afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet skal underskrive en tro- og loveerklæring på,
at telefonen kun anvendes til dette formål. I modsat fald vil vedkommende blive beskattet af fri
telefon med 2.800 kr. p.a. (2020-niveau). Pc og internetforbindelse må gerne anvendes til private
formål.

Medlem af organisationsbestyrelsen
Hvis du er medlem af en organisationsbestyrelse, så er du berettiget til et skattepligtigt honorar.
Honoraret er fastsat i lovgivningen og det samlede honorar til samtlige medlemmer af organisationsbestyrelsen må højst udgøre et beløb, der svarer til:
•
•

Kr. 81,42 for hvert af de første 100 lejemål i boligorganisationen
Kr. 48,85 for hvert af de efterfølgende lejemål i boligorganisationen

Satserne reguleres hvert år. De angivne beløb gælder fra 1. september 2018.
Det er organisationsbestyrelsen selv, der beslutter, om medlemmerne skal have udbetalt honorar.
Honoraret kan godt fastsættes til et lavere beløb, end loven giver mulighed for.
Hvis der udbetales honorarer for arbejdet i organisationsbestyrelsen, så kan bestyrelsen selv beslutte, hvordan honoraret skal fordeles mellem de enkelte medlemmer af bestyrelsen. Man ser
ofte, at honoraret fordeles ligeligt på alle bestyrelsens medlemmer med den undtagelse, at formanden får dobbelt honorar.
Som medlem af organisationsbestyrelsen kan du ikke få skattefri godtgørelse for hverken telefon
eller kontorhold – uanset om du modtager honorar for dit arbejde i organisationsbestyrelsen. Du
kan derimod godt få godtgørelse for kørsel i egen bil. Herudover har du mulighed for at få dækket
dine faktiske udgifter til fx transport, overnatning og fortæring efter regning.
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Hvis du får telefon stillet til rådighed som medlem af organisationsbestyrelsen, så vil du blive beskattet med kr. 2.800 p.a. (2020-niveau) hvis telefonen også anvendes privat. Hvis du ikke bruger
telefonen privat, så vil du skulle underskrive en tro- og loveerklæring herom for at undgå beskatning..
PC og internetforbindelse er skattefrit og kan anvendes til private formål.

Medlem af både en afdelings- og en organisationsbestyrelse
Hvis du modtager honorar som medlem af en organisationsbestyrelse, kan du godt samtidig modtage skattefri godtgørelser i forbindelse med dit arbejde i afdelingsbestyrelsen.
Hvis du sidder i både afdelingsbestyrelsen og i organisationsbestyrelsen og får stillet en telefon til
rådighed, så er det afgørende for spørgsmålet om beskatning, hvem der stiller telefonen til rådighed.
•

Hvis telefonen er stillet til rådighed for dit arbejde i afdelingsbestyrelsen, og hvis udgiften
afholdes i afdelingens regnskab, så skal du ikke beskattes. Telefonen må også anvendes til
dit arbejde i organisationsbestyrelsen, men den må ikke anvendes til private opkald.

•

Hvis telefonen derimod stilles til rådighed af organisationsbestyrelsen, vil du blive beskattet
med kr. 2.800 årligt, hvis telefonen også anvendes til private formål. Hvis telefonen ikke
skal anvendes til private formål, så skal du underskrive en tro- og loveerklæring for at
undgå beskatning (og du må stadig bruge telefonen til dit arbejde i afdelingsbestyrelsen).

Forholdet til ydelser fra det offentlige
Hvis du modtager honorarer, så skal du være opmærksom på, at det kan påvirke dine offentlige
ydelser som fx:
•
•
•
•

Kontanthjælp
Sygedagpenge, som man modtager, når man er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom
Arbejdsløshedsdagpenge, hvor der gælder en rådighedsbetingelse
Boligstøtte

Andre ydelser kan også påvirkes af honorarer. Det er derfor altid en god idé på forhånd at rådføre
sig med sin sagsbehandler. Modtagelsen af godtgørelser påvirker ikke de offentlige ydelser.

Ovenstående tekst er vejledende. Der tages forbehold for fejl og forglemmelser samt efterfølgende
ændringer i de relevante love og regler samt reguleringer af de anførte beløb og satser
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