Olympiatoppstipender – regelverk og rutinebeskrivelse
Retningslinjer for bruk av midler til utøvere og lag:

Særforbundet har det forvaltningsmessige ansvar for stipendene, og er søkere av stipender som
tildeles av Olympiatoppen.
Hva inntektsgrunnlaget og bruk av stipend angår, presiseres følgende:
- Bruttoinntekt fra arbeid samt pris-, bonus- og startpenger eller andre inntekter fra idretten skal
være med.
- De individuelle stipendene skal kun disponeres av de navngitte utøverne.
- Lagstipendene skal også kun brukes til navngitte grupper/lag. Særforbundene kan her tildele
midlene til utøvere i forhold til de laguttak som blir gjort. Dette skal fortrinnsvis være utøvere som
utgjør stammen i laget.
- Det forutsettes at stipendmidlene brukes i et samspill mellom utøver og særforbund.

Inntekts- og formuesforhold for stipendutøvere:

Tildeling av stipend er gjenstand for behovsprøving, og utøveren plikter å gi opplysninger om
inntekts- og formuesforhold.
Avkortning av stipend starter ved en inntekt på 500.000 kroner for alle stipendkategorier, og blir
redusert krone for krone på inntekt fra 500.000-620.000 kroner (A-stipend), fra 500.000-570.000
kroner for B-stipend, og fra 500.000- 560.000 kroner for U-stipend. Avkortningen av
stipendutbetalingen vil altså tilsvare det inntektsbeløp som overstiger kr 500.000. Tjener en
stipendutøver mer enn 620.000 (A), 570.000 (B) og 560.000 (U) vil stipendet følgelig ikke komme til
utbetaling, men utøveren beholder sine øvrige rettigheter som stipendutøver.
Utøvere som opplyser at de overstiger Olympiatoppens øvre inntektsgrense for den aktuelle
stipendkategorien, behøver ikke å opplyse om inntekts- og formuesforhold.
For mer informasjon om beløpsgrenser og avkortning se Olympiatoppens hjemmeside:
Olympiatoppens utøverstipend

VI-stipender:

VI-stipender tildelt gjennom Olympiatoppen fra Stiftelsen VI behandles under samme rutiner og
regelverk som Olympiatoppens ordinære stipend.

Innberetning, skatte- og avgiftsbehandling på stipend:

Stipendene er unntatt fra arbeidsgiveravgift og skattetrekk (med gitte unntak) når utøver/forbund
kan dokumentere at midlene er gått med til å dekke utgifter til å drive aktuell idrett.
Dersom stipendene settes inn på fond, må det svares arbeidsgiveravgift. Denne blir ikke refundert av
Olympiatoppen. Det anbefales at stipend til utøvere holdes utenfor idrettsfond med bakgrunn i at
stipendmottaker da «taper» 14,1% av det som overføres (lik arbeidsgiveravgiften).
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Utøverne står selv ansvarlig for at stipendmidlene brukes i henhold til intensjonen og for
dokumentasjon av dette i h.h.t. sitt ligningskontor. Dokumentasjonen må være i originalbilag.
Særforbundet oppbevarer den innleverte dokumentasjonen og står for eventuell
lønnsinnberetning av utøveren. Stipend skal innberettes av særforbundene.
*Se punkt for anbefalt prosedyre.

I henhold til stipendutøveravtale som utøvere signerer, og relevant regelverk, så
kan følgende kostnader sees opp mot mottatt stipend skattefritt:

1) Dekking av reiseutgifter i forbindelse med trening og konkurranser, inkl. treningssamlinger
- Inkluderer kostnader til fly, båt, buss, parkering etc.
- Inkluderer også bilgodtgjørelse etter statens satser forutsatt at kjøreoppgave utarbeides.
 På kjøreoppgaven må det fremgå kjørerute, formål og antall kilometer pr tur.
 På kjøreoppgaven bør det brukes skattefri sats, som i 2022 er kr 3,50 pr km. Denne
satsen justeres årlig.
- Inkluderer overnatting- og bevertningskostnader på reisene.
- Inkluderer også eventuelle påmeldingskostnader.
Det forutsettes at dette er dekket av utøver, ikke av særforbund eller andre.
2) Medisinsk og fysikalsk behandling som ikke dekkes av særforbundet.
- Det må fremgå hva slags medisinsk utstyr som er kjøpt, og til hvilket formål.
- Fysikalsk behandling av skader i forbindelse med idrettsutøvelse gjelder kun behandling i
Norge.
3) Trenings- og konkurranseutstyr (som ikke dekkes av særforbundet).
- Gjelder alt nødvendig trenings- og konkurranseutstyr.
Treningsutstyr som er fjernt fra idretten som utøves skal ikke inkluderes.
4) Kostnader til nødvendig støttepersonell for personer med funksjonsnedsettelse. Dette er
kostnader som er å anse som nødvendige for å utøve idretten. Kostnadene må samtidig
begrunnes.

Følgende kostnader kan også ses opp mot mottatt stipend, men er skattepliktig:

1) Utgifter til ekstra kosthold i det daglige
- Dokumenterte kostnader til ernæringsprodukter som energibarer, sportsdrikk, kosttilskudd
mm er derimot ikke skattepliktig.
2) Personlig trening/støttepersonell
3) Barnepass for perioder med trening og konkurranser.
4) Frikjøp av arbeidstid (tapt arbeidsfortjeneste) i forbindelse med trening og konkurranser
5) Utgifter til mobiltelefon, bredbånd og liknende, såfremt de har en direkte tilknytning til
idrettsaktiviteten.

Følgende kostnader kan ikke ses opp mot stipendet:

1) Utgifter til permanent leie av hybel/leilighet. Dette anses å være en privatkostnad.
2) Juridisk og annen konsulentbistand. Selv om det er relatert til inngåelse av sponsoravtaler e.l.

NB: Ved tilfeller hvor det ikke er innlysende at kostnaden har sammenheng med den idrettslige
aktiviteten anbefales det at man gir en begrunnelse for hvilket behov som ligger til grunn, for å
unngå skattetrekk.
NB2: Stipendmottaker kan selvfølgelig også ta ut stipendet som «lønn», men da blir stipendet både
beskattet og høyst trolig så vil aktuelt særforbund også redusere utbetalingen lik
arbeidsgiveravgiften de blir belastet.
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Anbefalt prosedyre (*)

1) Det anbefales at første del av stipendet utbetales fra særforbund «direkte» til
stipendutøvere, pr definisjon som et forskudd.
a. Dette utbetales via lønnssystemet med aktuell innberetningskode
2) Det anbefales at stipendutøver kvartalsvis oversender relevant dokumentasjon til
særforbund, slik at lønnsansvarlig kan se dette opp mot utbetalte stipendmidler.
3) Det anbefales at 80% av andre del av stipendet utbetales som forskudd, lik første del. Dvs. at
10% av totalstipendet holdes igjen.
a. Dette utbetales også via lønnssystemet med aktuell innberetningskode
4) Det anbefales at særforbund informerer aktuelle utøvere om absolutt frist for innsending av
dokumentasjon ifm. lønnskjøring i desember. Denne fristen bør være før 1. desember (*).
5) Udokumenterte stipendmidler til utøvere må deretter skattemessig innberettes.
6) Det anbefales at det avtales mellom særforbund og stipendutøver hvem som skal dekke
eventuell arbeidsgiveravgift (hvor det er udokumenterte stipendmidler som blir skattemessig
innberettet).
7) Siste rest av stipendet utbetales i lønnskjøring i desember, (evt. avregnes arbeidsgiveravgift
iht. punkt 5).

(*) Siden man pr definisjon dokumenterer 11 måneder med kostnader i det aktuelle stipendåret, så
kan dokumentasjon knyttet til desember, dette år, brukes som dokumentasjon på stipendmidler
neste år. Dette blir en praktisk tilpasning.
Kontakt:
For ytterligere spørsmål i forbindelse med regler og rutiner for Olympiatoppens stipender, send
epost til okonomi@idrettsforbundet.no. Eposten vil bli besvart fra NIFs økonomiavdeling sentralt.

Oslo, 20. januar 2022 (revidert)
Olympiatoppen
Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite
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