
 

 

 

Indberetning af honorar (B-indkomst) fra klyngens CVR-nummer til SKAT  12. oktober 2020 

Klyngen er formelt forpligtet til at indberette de honorarer, som udbetales til klyngekoordinator, kasserer, 

bestyrelsesmedlemmer, sekretær mv. til SKAT som B-indkomst. Kørselsgodtgørelse skal også indberettes, da det er 

skattepligtigt ved B-indkomst. Indberetning sker på SKAT’s hjemmeside med klyngens CVR-nummer og klyngens 

NemID (eller NemID medarbejdersignatur).  

      TIP Husk på forhånd af have indhentet CPR-numre og fulde navn på de modtagere af honorar fra klyngen, som 

skal indberettes til SKAT.  

Bemærk at indberetning til SKAT af udbetalte honorarer skal ske senest den 10. i måneden efter udbetaling, så det 

kan anbefales, at indberetning sker samtidig med udbetaling af honoraret. 

Der er formelle begrænsninger på antal udbetalinger og indberetninger af honorar (B-indkomst er omfattet af 

sporadisk udbetaling). Så det anbefales, at klyngen samler udbetalingerne til nogle få gange om året (kvartalsvis eller 

halvårligt) for at overholde kravet om få udbetalinger og for at minimere det administrative arbejde i klyngen.  

I denne vejledning beskrives hvordan indberetning til SKAT af honorarer foregår. Vejledningen er lavet med afsæt i 

en ”rigtig” indberetning fra en klynge og visse felter er derfor anonymiserede med en ”blank”.  

1. Udbetaling af honorarer i klyngen 

Det formelle afsæt for udbetaling af honorarer for klyngen er den kontrakt, som er indgået mellem den, der skal 

udføre opgaver for klyngen og så klyngen selv. Kontrakten angiver et samlet beløb for løsning af opgaven, som 

udbetales i henhold til kontrakten (kvart-, halv- eller helårligt).  

Udbetaling sker fra klyngens NemKonto i det pengeinstitut, som er valgt. Man tilgår NemKontoen digitalt med 

NemID og kan udbetale honorarer til de angivne kontonumre. 

2. Indberetning til SKAT af de udbetalte honorarer 

Hvem: Det er den, som udbetaler honoraret (klyngen), som også har ansvaret for at indberette udbetalingen til 

SKAT. Det anbefales derfor at indberetning sker samtidig med udbetaling, så formalia om indberetning senest den 

10. i måneden efter udbetaling af honorar sikres opfyldt. 

3. Indberetning skal ske på SKAT’s hjemmeside – www.skat.dk.  

 

4. Tryk på ”Erhverv” oppe på toppen af hjemmesiden 

 

5. Tryk på ”Ansatte og løn” (se feltet øverst i højre hjørne i skærmbillede nedenfor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skat.dk/


 

 

 

 
 

6. Tryk på ”Indberet løn (eIndkomst)” 

 

  

7. Velkommen til ”Tast selv erhverv”. Tjek at klyngens oplysninger er rigtigt anført i øverste venstre hjørne 

 

  

Tjek at klyngens 

oplysninger er rigtige 



 

 

8. Tryk på ”Få og giv adgang til eIndkomst” 

 

 

9. Tryk på ”Indberet lønoplysninger – online” 

 

 

 

 

  



 

 

10. Anfør type af lønindkomst – ”05 B-indkomst” ved brug af rullepanelet og anfør CPR-nummer og fulde navn for 

modtager 

 

 

11. Rul længere ned og anfør ”Lønperiode start” og ”Lønperiode slut” samt ”dispositionsdato”.  

Hvis klyngen udbetaler honorar kvartalsvis angives dette. Eksempelvis en lønperiode som ”2019.10.01” til 

”2019.12.31” (et kvartal fra 1. okt. 2019 til 31. dec. 2019). Her vil indberetning til SKAT skulle ske senest den 10. i 

måneden efter dvs. 10. januar 2020). Dispositionsdato vil typisk være sidste hverdag i det pågældende kvartal – 

eksempelvis 31. dec. 2019 

 



 

 

12. Rul længere ned på siden og anfør honorarbeløbet i rubrik 36 ”B-indkomst og am-bidragspligtig”  

Her er anført et honorar på 9360,00 kr. til et klyngemedlem. 

 

 

 

NB – Der skal alene udfyldes i rubrik 36 – ingen feriepenge, pension mv. 

 

NB – Eventuel godtgørelse af udgifter til kørsel er skattepligtige og skal derfor også indberettes. 

Kørselsgodtgørelse skal anføres i rubrik 38 (da der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag heraf).  

 

      TIP Du kan finde en skabelon til opgørelse af kørsel i egen bil her: 

https://kiap.dk/resources/files/klynge/administration/vejledning/Koerselsgodtgoerelsesskema_2020.docx  

Hvis klyngekoordinator og bestyrelsesmedlemmer har løbende kørselsgodtgørelse anbefales det, at samle disse 

udlæg i ét dokument, som omfatter samme periode, som udbetaling af honorar for klyngearbejdet (kvartal, halvår 

etc.). Dette gør du af hensyn til de førnævnte begrænsninger, der er på antallet af udbetalinger og indberetninger til 

SKAT. Skemaet kan du opbevare sammen med klyngens andre bilag.  

  

https://kiap.dk/
http://localhost:17759/resources/files/klynge/administration/vejledning/Koerselsgodtgoerelsesskema_2020.docx


 

 

13. Bekræft indberetning ved at trykke på ”Bekræft” nederst på siden 

 

 

14. Kvittering for indberetning af eIndkomst modtages 

 

 

15. Indberetning af honorar som B-indkomst er indberettet 

 



 

 

Kørselsafregning 2020 – Bilag for godtgørelse af kørsel i egen bil 

 

 

Virksomhed: Cvr-nr., navn og adresse  

Medarbejder: Cpr-nr., navn og adresse  

Dato Kørselsmål og eventuelle delmål Erhvervsmæssige formål Antal km Sats 2020 Beregning 
I alt 

      

    

    

    

    

    

Kørslen er foretaget i egen bil med registreringsnr:  Periodens kørsel  

Beregning af kørselsgodtgørelse: Årets kørsel i alt  

Kalenderårets samlede kørsel hidtil (overført fra sidste afregning)  

Periodens kørsel i alt  

- heraf under 20.000 km   3,52 kr.  

- heraf over 20.000 km   1,96 kr.  

Kalenderårets samlede kørsel herefter (overføres til næste afregning)     

Skattefri kørselsgodtgørelse i alt    

Udarbejdet den 

 

Godkendt den 

 

Efterregnet den 

 

 


