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MORS-THY: Der er et skattesmæk på vej til 
flere spillere og trænere fra Mors-Thy 
Håndbolds ligatrupper siden 2012.

Fredag fik ligaklubben brev fra Skat 
med afgørelsen på en undersøgelse, der 
tog sin begyndelse for mere end to år si-
den. Mors-Thy var én ud af cirka 100 eli-
teklubber inden for fodbold, håndbold 
og ishockey, som i foråret 2014 fik besøg 
af Skat, og myndighedens undersøgelse 
af sæsonerne 2012-13 og 2013-14 har 
vist, at der mange steder blev begået fejl 

i forhold til reglerne om blandt andet 
kørselsgodtgørelse. 

- Hvor stor en regning, der venter tidli-
gere og nuværende ansatte i Mors-Thy, 
afhænger af hvor store kørselsfradrag, 
de har i forhold til de mistede kørsels-
godtgørelser. Derfor kan vi ikke udtale 
os om eksakte beløbsstørrelser, siger 
Johs. Søndergaard, formand i Mors-Thy 
Håndbold.

Han oplyser, at afgørelsen indeholder 
flere elementer - men at der ikke umid-
delbart er en regning på vej til Mors-Thy 
Håndbold.

- Som udgangspunkt bliver vi, som det 
ser ud nu, pålagt at rette i det, hvis nogle 
af spillerne har fået uberettiget kørsel 
udbetalt. Og så bliver spilleren pålagt at 
skulle betale noget i skat, siger han og 
medgiver, at det kan ende med en situa-
tion, hvor tidligere ansatte bliver sure på 
Mors-Thy over et uventet skattesmæk.

- Det kan man ikke afvise, men lad os 
nu lige få lov til at gå Skats afgørelse 
igennem, og det går vi selvfølgelig i gang 
med i den kommende uge, siger Johs. 
Søndergaard.

Et betydeligt beløb
I en lignende sag, der endnu ikke er en-
delig afgjort, har Skat vurderet, at spille-
re og ledere fra 1. divisionsklubben 
Team Sydhavsøerne i perioden 2008 til 
2011 fik for mange kørepenge udbetalt. 
Et samlet beløb på 1,5 mio. kroner har 
været fremme, hvilket Team Sydhavsø-
erne, ifølge Lolland-Falsters Folketiden-
de, dog siden har meddelt er blevet 
stærkt reduceret. 

Om beløbet, der vedrører ansatte i 
Mors-Thy Håndbold, siger Johs. Sønder-
gaard:

- Det er jo klart, at vi med vores geo-
grafiske placering er nogle af dem med 
mest kørselsgodtgørelse. Derfor er det 
et betydeligt beløb, siger han.

Afviser snyd
Sagen er begyndt, før han selv trådte ind 
i Mors-Thy Håndbold, men han afviser, 
at den daværende og efterfølgende le-
delser har snydt.

- Der er ingen, der har gjort noget for 
at skade klub eller ansatte. Folk har gjort 
det rundt omkring i klubberne i god tro. 
Man har bare ikke været godt nok inde i 

reglerne, siger Johs. Søndergaard og til-
føjer, at undersøgelsens mange klubber 
derfor har fået tilsendt et katalog fra 
Skat med vejledning i, hvordan blandt 
andet kørselsgodtgørelse skal håndte-
res.

MTH-formanden ærgrer sig over den 
meget lange sagsbehandling hos Skat og 
understreger, at Mors-Thy har rettet ind 
efter Skats anbefalinger. 

- Men hvad det ender med, kan jeg ik-
ke sige på nuværende tidspunkt, før vi 
har gået de forskellige ting igennem 
sammen med vores rådgivere, siger han.

Tidligere MTH-spillere  får skattesmæk
AFGØRELSE: Opkrævning af betydelige beløb venter forude


