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Notat vedr. menighedsråd og gaver
Ved gennemgang af menighedsrådenes regnskaber har det vist sig, at der fra tid til anden dukker
spørgsmål op vedr. gaver til kirkefunktionærer, medlemmer af menighedsrådet og samarbejdspartnere.

Disse spørgsmål skal ses i forhold de almindelige bestemmelser herom, men også i forhold til
skattemyndighederne og de regler, der er indenfor dette område.
Nedenstående vejledning søger at bevæge sig indenfor disse rammer.
Det skal indledningsvis bemærkes, at der for menighedsråd ikke består nogen pligt til at give gaver til
menighedsrådets medlemmer eller kirkefunktionærerne. Gøres det alligevel, skal der iagttages en række
bestemmelser.

Gaver til kirkefunktionærer:
Alle gaver til ansatte er i princippet skattepligtige. Men en julegave fra arbejdsgiver til medarbejder kan
betragtes som skattefri, når den gives i form af naturalier og værdien ikke overstiger 800 kr, incl.
moms.
D.v.s. gaver op til en værdi af 800 kr accepteres uden skattetræk og skattepligt for modtageren.
Pengegaver og gavekort anses for løn med dertil hørende krav om skattetræk. D.v.s. så skal
menighedsrådet indeholde A skat og arbejdsmarkedsbidrag i penge/gavekorts-gaven og gaven skal
figurere på lønsedlen.
Se endvidere vejledning fra SKAT.

Gaver til medlemmer og gaver til samarbejdspartnere betragtes under eet:
Skattelovgivningen skelner ikke mellem medlemmer af menighedsråd og samarbejdspartnere. Der gør
sig dog det forhold gældende, at nogle menighedsrådsmedlemmer kan være ”ansat”, d.v.s. opført på
lønningslisten, f.eks. formanden, og da gælder de samme regler som for de ansatte.
Når det gælder andre end ansatte (dvs både medlemmer og samarbejdspartnere), da kan der gives
lejlighedsgaver, som ikke vil blive beskattet, dersom de er ”af mindre omfang”. Det kan svært at sige,
hvad det udtryk dækker over, men en tommelfingerregel er, at der anvendes de samme principper, som
vedr. ”julegaver” til de ansatte.
Det gælder for begge grupper, at sociale arrangementer ikke betragtes som gaver ( f.eks. fest, reception
m.v.) Det forudsættes dog, at dette sker indenfor rimelighedens grænser.
Det gælder endvidere for begge gruppe, at der skal: foreligge bilag på køb af gaver, påført navn på
modtageren og anledningen til, at gaven gives.

1

Anledning:
Skattelovgivningen taler kun om ”julegaver”, men det er hensigtsmæssigt at udvide fortolkningen,
således at menighedsrådet kan give gaver ved passende lejligheder, d.v.s. runde fødselsdage,
hospitalsophold.
Det er dog vigtigt, at der er en rimelighed i dette. Det vil således være rimeligt, at det drejer sig om
kirkefunktionærer og medlemmer af menighedsrådet. Det må således være kirkeskatteyderne og dermed
menighedsrådet uvedkommende, at ægtefæller og børn af samme personkreds har runde fødselsdage og
andre mærkedage som konfirmation og studentereksamen.

Rejser:
Gives f. eks. rejser som gaver, skal disse derimod beskattes. Dette gælder begribeligvis ikke, når der er
tale om studierejser, rejser til kursus, rejser til arrangementer med fagligt indhold.
Menighedsrådet kan således betale udgifter til rejser vedrørende:
a)
b)
c)
d)

prøveprædikener ( skal !)
foredragsholdere.
kursus for medlemmer og ansatte
andre, efter ansøgning, dersom menighedsrådet vedtager dette ( f. eks. støtte til medlemmer af
Folkekirken i sognet, der skal være tale om begrundet faglighed af rejsen, studierejse etc.)

Der skal i alle tilfælde foreligge bilag for rejseudgiften, før der sker udbetaling. Denne er
oplysningspligtig.

Jubilæumsgratiale:
Her findes en særskilt regelsæt, da kirkefunktionærer følger statens regler vedr. udbetaling af
jubilæumsgratiale.
Efter ligningslovens § 7 U betales skat og arbejdsmarkedsbidrag af gratialer, gaver og godtgørelser fra
arbejdsgiveren, i det omfang det samlede beløb i indkomståret overstiger kr. 8.000.
Udbetalingen er p.t.:
25 års jubilæum: 6.000 kr.
40 års jubilæum: 7.600 kr.
50 års jubilæum: 9.000 kr.
Der må ikke udbetales jubilæumsgratiale, der overstiger disse satser.
Den ansatte har ret til en fridag med løn i anledning af jubilæet.

Juleuddeling og lignende:
Når menighedsrådet beslutter at foretage uddeling af julehjælp, så må det antages, at der er tale om
uddeling til værdigt trængende.
Det kan i forhold til skattemyndighederne udtrykkes således: Gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag
er skattefrie, hvis gaven alene har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjeneste/alvorlige
sygdom eller tilskadekomst eller til personen/efterladte ramt af ulykke eller katastrofe.
P.p.v.
Leif Arffmann
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