
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 

Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrø-

rende forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebo-

nus). 
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Organisation  Bemærkninger  Kommentarer 

Advokatrådet 

 

Advokatrådet har ikke bemærknin-

ger. 

 

 

Danmarks Evaluerings-

institut 

 

Danmarks Evalueringsinstitut har 

ikke bemærkninger. 

 

 

Danmarks Idrætsfor-

bund 

 

Danmarks Idrætsforbund glæder 

sig over forslaget og bemærker 

bl.a., at regeringen med lovforsla-

get ønsker at belønne atleter, som 

bringer medaljer og hæder hjem til 

Danmark fra De Olympiske og 

Paralympiske Lege, og at regerin-

gen med forslaget ønsker at lige-

stille atleter, der deltager ved De 

Paralympiske Lege, med atleter, 

der deltager ved De Olympiske 

Lege, så atleter ved De Paralympi-

ske Lege skattefrit kan modtage 

supplerende præmiebonus fra an-

dre, så den samlede præmiebonus 

kommer til at svare til den præmie-

bonus, som OL-medaljevindere 

modtager fra Team Danmark. 

 

 

 

 

Endvidere udtrykker Danmarks 

Idrætsforbund glæde over, at for-

slaget betyder, at præmiebonus 

ikke vil indgå i egenindkomsten og 

derved ikke påvirke retten til SU, 

da dette tidligere har været et pro-

blem for unge atleter. 

 

 

Dansk Arbejdsgiverfor-

ening 

 

Dansk Arbejdsgiverforening har 

ikke ønsket at afgive bemærknin-

ger, idet sagen falder uden for 

Dansk Arbejdsgiverforenings vir-

kefelt.  
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Organisation  Bemærkninger  Kommentarer 

Danske Elitesportsudø-

veres Forening 

 

Danske Elitesportsudøveres For-

ening, der også afgiver bemærknin-

ger på vegne af Spillerforeningen 

og Håndbold Spiller Foreningen, 

synes, at det er et godt lovforslag, 

som foreningen kan støtte. 

 

 

 

 

Danske Elitesportsudøveres For-

ening anbefaler på den baggrund, 

at lovforslaget justeres således, at 

medaljebonus udbetalt fra Team 

Danmark eller de enkelte idræts-

forbund i forbindelse med OL, 

PL, EM eller VM fritages for skat. 

Dette begrundes med, at EM og 

VM i flere sportsgrene er af større 

betydning end OL og PL eller af 

samme eller næsten samme betyd-

ning, og at en række sportsgrene 

og discipliner ikke er på OL- eller 

PL-programmet.  

 

Udgangspunktet er, at enhver ind-

komst er skattepligtig herunder 

præmiepenge i forbindelse med en 

sportskonkurrence. Lovforslaget 

udmønter regeringsgrundlaget 

”For et friere, rigere og mere trygt 

Danmark”, hvoraf fremgår, at re-

geringen ønsker at skattefritage 

den præmiebonus, som medaljeta-

gende atleter ved De Olympiske 

og Paralympiske Lege modtager 

fra Team Danmark. Med skattefri-

tagelsen ønsker regeringen at give 

en særlig anerkendelse og beløn-

ning til atleter, der bringer medal-

jer og hæder hjem til Danmark fra 

De Olympiske og Paralympiske 

Lege; verdens største idrætsbegi-

venhed, hvor et bredt udvalg af 

idrætsdiscipliner er repræsenteret. 

Dansk Handicap 

Idræts-Forbund 

 

Dansk Handicap Idræts-Forbund 

anerkender lovforslaget med til-

fredshed og noterer med glæde, at 

der er ligestilling mellem OL- og 

PL-præmiebonus på trods af, at en 

privat fond har ligestillet præmier-

nes størrelse, således at skattefrita-

gelsen ikke kun omfatter præmie-

bonus fra Team Danmark til PL-

medaljetagerne. 
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Organisation  Bemærkninger  Kommentarer 

DI 

 

DI har ikke bemærkninger. 

 

 

Erhvervsstyrelsen 

 

Erhvervsstyrelsen vurderer, at lov-

forslaget ikke er erhvervsrelateret, 

og har derfor ikke bemærkninger. 

 

 

FSR – Danske Reviso-

rer 

 

FSR – Danske Revisorer har for 

nærværende ikke bemærkninger. 

 

 

SRF Skattefaglig For-

ening 

 

SRF Skattefaglig Forening har 

stort sympati for, at atleter ved De 

Paralympiske Lege ved supple-

rende donationer fra andre kan 

modtage præmiebonus i samme 

størrelsesorden som medaljevin-

dere ved De Olympiske Lege. 

 

 

 

 

SRF Skattefaglig Forening bemær-

ker, at det bør afklares/præciseres, 

om begrebet ”Præmiebonus, som 

udbetales af andre” til medaljevin-

dere ved De Paralympiske Lege 

også omfatter eksempelvis firma-

sponsorater eller præmiebonus fra 

et idrætsforbund. 

 

Supplerende præmiebonus, som 

udbetales af sponsorer eller et 

idrætsforbund til en medaljeta-

gende atlet ved De Paralympiske 

Lege, er også omfattet af den sær-

lige skattefritagelse for atleter ved 

De Paralympiske Lege, der får 

suppleret præmiebonus fra Team 

Danmark med donationer fra an-

dre. Skattefritagelsen omfatter dog 

kun det beløb, som bringer den 

enkelte paralympiske atlets sam-

lede præmiebonus på niveau med 

de olympiske atleters præmiebonus 

i en tilsvarende idrætsdisciplin og 

for en tilsvarende medalje. 

Team Danmark 

 

Team Danmark glæder sig over, at 

regeringen sætter fokus på eliteat-

leters økonomiske vilkår og aner-
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kendelse. Team Danmark ser posi-

tivt på lovforslaget og påskønner, 

at der skabes bedre vilkår for de 

danske atleter, der vinder medaljer 

ved legene 

 

 

Team Danmark finder dog anled-

ning til at understrege, at der er be-

hov for at anskue de danske atle-

ters økonomiske vilkår i et bredere 

perspektiv, da den foreslåede æn-

dring kun berører en meget lille og 

eksklusiv gruppe atleter. Team 

Danmarks henviser til en bruger-

undersøgelse fra 2016, der viser, at 

en af de store udfordringer for 

dansk eliteidræt er atleternes øko-

nomiske vilkår. Team Danmark 

håber på en god og konstruktiv di-

alog med ministre og ministerier, 

så der fremadrettet kan skabes 

bedre vilkår og rammer for en 

endnu bredere gruppe af de dan-

ske eliteatleter. 

 

Lovforslaget udmønter regerings-

grundlaget ”For et friere, rigere og 

mere trygt Danmark” hvoraf frem-

går, at regeringen ønsker at skatte-

fritage den præmiebonus, som me-

daljetagende atleter ved De Olym-

piske og Paralympiske Lege mod-

tager fra Team Danmark. Med 

skattefritagelsen ønsker regeringen 

at give en særlig anerkendelse og 

belønning til atleter, der bringer 

medaljer og hæder hjem til Dan-

mark fra De Olympiske og Paraly-

mpiske Lege; verdens største id-

rætsbegivenhed, hvor et bredt ud-

valg af idrætsdiscipliner er repræ-

senteret. Mere generelle ændringer 

for eliteatleter falder uden for for-

målet med dette lovforslag.  

 


