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Minivejledning om SKAT i henhold til privattræning i klubregi 

Denne minivejledning er udarbejdet af Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis og Padel efter 
rådgivning fra Danmarks Idrætsforbund (DIF). 

Vejledningen omhandler et sæt opmærksomhedspunkter, der gælder for tennis- og padelklubber 
samt ansatte trænere og instruktører, der har privattræning som bibeskæftigelse i henhold til 
regulær træning og aftalte lønforhold. 

Det er hensigten, at vejledningen skal være en hjælp til kasserer, bestyrelsesmedlemmer, trænere og 
andre, der beskæftiger sig med SKAT i forhold til tennis- og padelklubber. Vejledningen skal dermed 
ses som et supplement til den overordnede vejledning fra DIF og DGI vedr. ’Skattemæssige forhold 
for foreninger’. Vejledningen er gældende dags dato og der tages forbehold for at der løbende kan 
komme ændringer på området. 

Privattræning 
I de tilfælde, hvor en tennis- eller padeltræner har privattræning, er det altid den pågældende 
træners ansvar, at de skattemæssige forhold foregår korrekt og indberettes til SKAT.  

Uagtet værdien af en privattræning, så er indkomsten fra en privattræning skattepligtig. Her 
henviser vi til den overordnede skattevejledning fra DIF og DGI, som skitserer, at løn og honorarer på 
over 1.500 kr. pr. år skal indberettes som A-indkomst. Er det samlede beløb for privattræning under 
1.500 kr. pr. år skal det indberettes som B-indkomst.   

Indberetningen af de skattemæssige forhold kan også ske i samspil med den pågældende klub, hvor 
træneren er ansat. Dette vil i så fald fremstå som en særskilt aftale mellem træneren og klubben. 
 
I det nedenstående opstilles et par muligheder for tennis- og padelklubber i henhold til at kunne 
opstille et system for privattræning. Fælles for disse muligheder er at opstille en løsning ved hjælp af 
onlinebooking og klubbens medlemssystem. Denne løsning er, selvom trænere og instruktører selv 
er juridisk ansvarlige for at skatteangive korrekt, en god hjælp til at sikre, at forhold og timer i 
relation til privattræning registreres, og at vi undgår at der er sorte penge i foreningsregi: 

 
- At klubben opretter et unikt nummer for hver træner, der varetager privattræning. Det 

unikke nummer skal så bookes ved privattræning, og på denne måde kan klubben altid 
videregive denne opgørelse for hver træner til SKAT. 
 

- At klubben varetager og modtager betaling for privattræningen. På denne måde afholder 
klubben de skattemæssige forhold og udbetaler beløb for privattræning sammen med den 
aftalte regulære løn. 

 
Anbefaling om ansættelseskontrakter 
Af hensyn til dokumentation over for skattemyndighederne bør der altid indgås en skriftlig aftale 
mellem klubben og træneren. Heri skal ansættelsesvilkår såsom løn og vilkår for privattræning 
fremgå. Det anbefales, at der i klubbens ansættelsesaftaler fremgår, at der er en oplysningspligt til 
klubben omkring omfanget privattimer, hvis dette kører uden om klubben.  
 


