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BL – Danmarks Almene Boliger – Notat om belønninger 
 
Indledning 
Nedenfor har vi som aftalt beskrevet vores vurdering af, hvorvidt  
 

1) deltagerne i projektet ”Mod På Matematik” er skattepligtige af de nævnte belønninger,  
 

2) hvorvidt de udbetalende boligorganisationer skal indberette belønningerne til Skatte-
styrelsen, samt  

 
3) hvorvidt modtagerne (eventuelt deres forældre) har pligt til at oplyse om belønnin-

gerne til Skattestyrelsen. 

 
Notatet er skrevet med henblik på udlevering til de boligorganisationer, som deltager i projek-
tet. Derudover må notatet alene benyttes internt i BL – Danmarks Almene Boliger. 
 

Konklusioner 
Med henvisning til nedenstående beskrivelse af sagens oplysninger om belønningerne kan vo-
res vurderinger sammenfattes i følgende konklusioner:   
 

1. Deltagerne er skattepligtige af belønningerne, uanset i hvilken form de bliver ydet. 
 

2. Den udbetalende boligorganisation skal ikke foretage indberetning til Skattestyrelsen 
om belønningerne. 
 

3. Den enkelte modtager har pligt til at selvangive værdien af erhvervede belønninger – 
alternativt forældrene for umyndige. 

 
Sagens oplysninger 

BL – Danmarks Almene Boliger har indgået et samarbejde med bl.a. Area9 Lyceum om at 
forsøge at hæve karaktererne i matematik for børn i 6. klasse. Det skal ske ved at tilbyde 
børnene at deltage i projektet ”Mod På Matematik”, som består af 20 moduler, hvor hvert 
modul tager ca. 1 time at gennemføre. For at motivere børnene til at deltage i projektet, vil 
deltagerne blive belønnet ud fra én af følgende 3 modeller: 
 

1) En kontant belønning på ca. 56,72 kr. pr. modul svarende til maksimalt ca. 1.134 kr. 

pr. deltager. 
 

2) En fysisk gave af samme værdi som pkt. 1 ovenfor pr. deltager. 
 

3) En fælles pulje af samme værdi som pkt. 1 ovenfor pr. deltager til sociale aktiviteter 
for de deltagende børn. Det kan f.eks. være et fælles socialt arrangement som en tur 

til Djurs Sommerland, en fælles biograftur eller en fodboldturnering. 
 
De enkelte boligorganisationer bestemmer selv efter hvilken af de 3 modeller de vil yde be-
lønningerne. 
 
I Projektbeskrivelse af 16. december 2019 er ”Belønningen” beskrevet således: 
 

”Belønningen 

Centralt i konceptet er at afprøve nye metoder ift. at få børnene motiveret til 

aktivt at arbejde med egen faglighed. Børnene belønnes således for indsats og 

ihærdighed i platformen. Kombinationen af læring og kontant belønning kan 

vise sig, især for udsatte unge, at være nøglen til at komme i gang med matematik 

og e-læring. I projektet lægges der op til, at børnene belønnes med 56,72 kr. pr. 

gennemførte modul. Dette er det samme beløb, som børnene kan tjene i den al-

mindelige lommepengejobs aktivitet. Et barn vil med dette niveau max kunne 

tjene ca. 1.134 kr. for at gennemføre alle Mod På Matematik moduler.  
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Områderne bestemmer selv, hvordan belønningen udbetales ud fra det, som gi-

ver mening lokalt. Udbetalingen til børnene sker via helhedsplanernes eget bud-

get for lommepengejobs. Det er boligsociale helhedsplaner eget ansvar, at be-

lønningen lever op til gældende lov og ret. 

 

Udbetalingen kan udbetales direkte til det enkelte barn løbende eller samlet, når 

alle moduler er gennemført. Områderne kan også vælge, at børnenes belønning 

går til fysiske gaver eller en fælles pulje til sociale aktiviteter for de deltagende 

børn, så børnene selv kan komme med input til aktiviteter og evt. hjælpe med at 

afholde disse. Belønningsbeløb (ca. 56,72 kr. pr. modul) vil være det samme 

uanset, hvilken belønningsmodel helhedsplanerne vælger.” 

 
Vores vurdering 
Til brug for vores vurderinger har vi lagt til grund, at deltagerne alene kan modtage en beløn-
ning, hvis de deltager i projektet ”Mod På Matematik”, samt at de gennemfører et eller flere 
moduler. Vi har desuden lagt til grund, at belønningerne ikke erhverves som vederlag for en 

arbejds- eller tjenesteydelse, samt at deltagerne ikke er i noget ansættelsesforhold (tjeneste-
forhold) til den udbetalende boligorganisation. 
 
Eventuel skattepligt af belønning 
Det er vores vurdering, at deltagerne er skattepligtige af en belønning, uanset i hvilken form 
den erhverves. Det begrunder vi med, at det er en belønning (gave) mellem uafhængige par-
ter. Ved en kontant belønning er det det kontante beløb, som er skattepligtigt. Ved en fysisk 

gave er det gavens subjektive værdi for den enkelte (nytteværdien), som er skattepligtig, da 

gaven modtages uden for ansættelsesforhold. Ligeledes er det nytteværdien af den enkeltes 
andel af et socialt arrangement, som er skattepligtig. 
 
Eventuel indberetning for den udbetalende boligorganisation 
Da en belønning ikke modtages som led i et tjenesteforhold eller som vederlag for en arbejds- 
eller tjenesteydelse, skal den udbetalende boligorganisation ikke foretage indberetning til 

Skattestyrelsen om belønningen, uanset om denne modtages kontant, som en fysisk gave eller 
som deltagelse i et socialt arrangement. 
 
Eventuel indberetning for modtageren 
Da vi vurderer, at en erhvervet belønning er skattepligtig, er det modtagerens ansvar at oplyse 
om belønningen på det årlige oplysningsskema (selvangivelsen). For børn/unge under 18 år, 

som således ikke er myndige, er det efter vores opfattelse deres forældre, som har ansvaret 
for, at den unges selvangivelse bliver indgivet korrekt. 
 

Vi vurderer som nævnt ikke, at boligorganisationerne har pligt til at indberette belønningerne 
til Skattestyrelsen, men vi kan anbefale, at boligorganisationerne gør modtagerne opmærksom 
på, at belønninger er skattepligtige, og at det er modtagernes eget ansvar at sørge for, at 
belønningerne selvangives. Belønninger vil alene medføre skat til betaling, hvis den enkelte 

modtager samlet har skattepligtig indkomst, som overstiger det årlige personfradrag, som for 
2020 udgør 36.100 kr. for børn og unge under 18 år. 
 
 
 
København, den 20. december 2019 
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