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Dagens program
KL. 10 Velkomst og en sang
Kl. 10.30 Indlæg ved Præsteforeningen om præsters 

ansættelses- og pensionsvilkår og 
indlæg ved PFA Pension, som præsenterer en 
mulig pensionsordning for vores fremtidige 
præster.

Kl. 12.15 Frokost
Kl. 13 Info og vidensdeling om forskellige emner
KL. 15 Tak for i dag. 



Fradrag for medlemsbidrag
Fritagelse boafgift

´ Menigheden skal være godkendt til at modtage.
´ LL § 8A – Gaver (grænse i 2022 – kr. 17.200). (1)
´ LL § 12 – Løbende ydelser / forpligtigelseserklæring 

(højst 15% af personlig indkomst). (2)
´ BAL § 2: Fritagelse for boafgift (arveafgift) (3)
´ Liste godkendte foreninger:
´ https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061734

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061734


Forpligtigelseserklæringer 
Ligningslovens § 12

´ Skats vejledning om forpligtigelseserklæringer efter 
Ligningslovens § 12

´ https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061727
´ Skats vejledning om indberetning af gaver efter LL § 8A 

og løbende ydelser efter LL § 12: 
´ https://skat.dk/skat.aspx?oid=2288847
´ Frist indberetning den 20. januar året efter indbetalingen.
´ Husk også indberette gaveskemaet, frist 3. maj  

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061727
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2288847


Forpligtigelseserklæring
Betingelser

´ Skriftlig aftale (underskrevet af begge parter).
´ Bestemt eller ubestemt ydelse.
´ Aftalen skal gælde mindst 10 år.
´ Skal være ubestemt varighed (f.eks. minimum 10 år eller 

indtil døden).
´ Aftalen skal gælde mindst 10 år.
´ Må ikke kunne bringes til ophør af den forpligtigede.



Forpligtigelseserklæring
Betingelser

´ Betales ikke, så pligt til at søge kravet inddrevet.
´ Ikke lave midlertidige aftaler om at betale mere eller 

mindre i løbet af aftaleperioden. 
´ Hvis betingelserne ikke er overholdt – hvad så? 
´ Menighedens kan miste godkendelsen hos Skat.
´ Medlemmet kan miste retten til skattefradrag



Forpligtigelseserklæring
Kravet om aftale af ubestemt varighed

´ Forpligtigelseserklæring skal være af ubestemt varighed
´ Skatterådets afgørelse, april 2020
´ https://skat.dk/skat.aspx?oid=2295414
´ Dette gavebrev gælder resten af min levetid, men kan 

opsiges med 1 års varsel. Dog tidligst med udgangen af 
gavebrevets 10. år.

´ Ikke længere en forpligtigelseserklæring med fradrag 
efter LL § 12 efter de 10 år. 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2295414


Forpligtigelseserklæring
Kravet om at aftalen ikke må kunne 
bringes til ophør af den forpligtigede
´ Skats vejledning til borgere som har indgået en 

forpligtigelseserklæring: 
http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234772&ik_navn=transport

´ Se under ”Særlige regler hvis du binder dig for 10 år.” 
´ Her står at udmeldelse af en religiøs forening – inden der 

er gået de 10 år – er et eksempel på bristede 
forudsætninger. 

http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234772&ik_navn=transport


SKAT – Autorisation til at se medlemmets 
skattepligtige indkomst
´Udgør medlemsbidraget en %-sats af medlemmets 

skattepligtige indkomst, så skal vi have adgang til at 
se denne indkomst. 

´Medlemmet giver digitalt adgang til Skatteattest 
med indkomstoplysninger.

´Adgang bortfalder (skal fornys) efter 5 år.



SKAT – Autorisation til at se medlemmet 
skattepligtige indkomst

´Hvad gør vi hvis autorisationen mangler eller ikke 
fornys? 

´Hvordan beregner vi så medlemsbidraget? 
´Har vi en gyldig forpligtigelseserklæring hvis 

autorisationen mangler? 
´Gode råd til at få så mange autorisationer i hus som 

muligt. 



Momskompensationsordning

´ Menigheder omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 
3, kan ansøge om tilskud der giver kompensation for 
(dele af) udgiften til købsmoms. 

´ Ordningen var ved at blive afskaffet ved 
Finanslovsforhandlingerne 2018

´ God artikel om ordningen
´ https://martinsen.dk/faglig-

viden/skat/skatteinformation-januar-2018/
´ Ansvarlig økonomisk drift at søge. 

https://martinsen.dk/faglig-viden/skat/skatteinformation-januar-2018/


Momskompensationsordning

´ Særligt ansøgningsskema på skats hjemmeside:
´ https://skat.dk/skat.aspx?oid=1623588
´ Ansøgning digitalt med medarbejdersignatur.
´ Revisorerklæring skal medsendes. 
´ Ansøgningsfrist 1. juli 
´ Pulje på Finansloven – ej fuld kompensation da 

ansøgninger overstiger puljens størrelse (2020 – 44,61%). 
´ Ikke budgettere med indtægten? 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1623588


Momskompensationsordning

´ Ansøgningsbeløb = årets momsudgifter x 
egenfinansieringsgrad

´ Hvis indtægter kun er medlemsbidrag, så er 
egenfinansieringsgrad 100%

´ Hvis modtager driftstilskud (se senere), så ændres 
egenfinansieringsgraden. 

´ Kun momsbelagte udgifter (f.eks. Ikke porto, 
forsikringspræmier)

´ Udgiften skal være fradragsberettiget efter almindelige 
momsregler (f.eks. Ikke udgifter til præstens tjeneste 
bolig). 



Driftstilskud 
Almennyttige organisationer

´ Ansøgning om driftstilskud fra Kulturministeriet, Slots- og 
Kulturstyrelsen. 

´ Bekendtgørelse om puljen:
´ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1953
´ Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer. 
´ Puljen omtales på ministeriet hjemmeside:
´ https://slks.dk/nyheder/2021/tilskud/soeg-puljen-til-

landsdaekkende-almennyttige-organisationer

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1953
https://slks.dk/nyheder/2021/tilskud/soeg-puljen-til-landsdaekkende-almennyttige-organisationer


Driftstilskud 
Almennyttige organisationer

´ Betingelser:
´ Visse krav til organisationens formål, formelle krav til 

organisationsform mv. 
´ F.eks. Kirkelig organisation 
´ Optage medlemmer i hele landet
´ Være godkendt til at modtage gave efter LL § 8A
´ Og løbende modtage gaver efter LL § 8A



Driftstilskud 
Almennyttige organisationer

´ Ansøgningsskema tilgængeligt 1. juni.
´ Ansøgningsfrist 3. juli kl. 23.59.
´ Ansvarlig økonomisk drift at søge. 
´ Ansøgningsskema (beløbsskema i excel)
´ Revisorerklæring (i excel)
´ Bilag til ansøgningens uploades sammen med 

ansøgningen (regnskab, generalforsamlingsreferat og 
vedtægter) 



Driftstilskud 
Almennyttige organisationer

´ I ansøgningen gives oplysning om:
´ Medlemsbidrag, gaver og arv.
´ Bidrag til velgørende organisationer.
´ Overskud ved arrangementer. 
´ Ansøgning digitalt i ny Tilskudsportal med 

medarbejdersignatur.
´ Svar på ansøgning i begyndelsen af november.
´ Tilskuddet skal anvendes til driftsudgifter i tilskudsåret.



Persondataforordningen 
Den gælder stadigvæk

´ Fast årligt punkt på bestyrelsesmødet – ajourføring af 
privatlivspolitikker mv. 

´ Er nyeste udgave af ”Ekstern privatlivspolitik” på vores 
hjemmeside.

´ Har vi henvisning til privatlivspolitikken på vores 
indmeldelsesblanket.



Persondataforordningen 
Den gælder stadigvæk

´ Nye medarbejdere – husker vi at give ”Oplysninger om 
behandling af dine persondata”. 

´ Nye medarbejdere og nye bestyrelsesmedlemmer –
husker vi ”Tavsheds- og samtykkeerklæring”.

´ Nye medarbejdere og nye bestyrelsesmedlemmer –
husker vi ”Intern privatlivspolitik”. 



Persondataforordningen 
Den gælder stadigvæk

´Konfirmander – husker vi samtykke til 
offentliggørelse af navn mv. og samtykke til foto- og 
videooptagelse. 

´Sender og modtager vi mails sikkert – når vi skal det
´Velkommen til at bruge foreningens skabeloner: 
´ https://friegrundtvigske.dk/persondataforordningen.html

https://friegrundtvigske.dk/persondataforordningen.html


Persondataforordningen
Hvornår skal vi sende/modtage mail 
sikkert? 
´ Sikker mail = Signeret og krypteret eller blot krypteret 

mail. 
´ Særlige personfølsomme oplysninger skal 

sendes/modtages sikkert.
´ Selve medlemskabet af menigheden er en særlig 

personfølsom oplysning.
´ CPR.nr. skal altid sendes sikkert.



Persondataforordningen
Hvornår skal vi sende/modtage mail 
sikkert?
´ Sondring: 
´ Mails vedrørende menighedens almindelige liv og 

hverdag – ok sende på almindelig mail. 
´ Mails vedrørende menighedens religiøse liv på den 

anden side – skal sendes sikkert.
´ Religiøst liv – F.eks. mails vedr. ind- og udmeldelser, 

dåb, vielser, begravelser/bisættelser. 



Persondataforordningen
Hvornår skal vi sende/modtage mail 
sikkert?
´ Både medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer skal 

overholde reglerne.
´ Modtages mail usikkert, som skulle have været sendt 

sikkert – hvad så? 
´ Mailen slettes hurtigst muligt (også fra slettet post) og 

hvis nødvendigt overføres oplysningerne til sikker 
opbevaringsmetode. 

´ Se skabelon ”Intern privatlivspolitik”, afsnit ”Brug af mail”



Hvordan sendes sikker mail?

´Via digitalpostkasse, sende og modtage sikkert til 
offentlige myndigheder (kræver 
medarbejdersignatur)

´Via Outlook, sende og modtage signeret og 
krypteret til mailadresser som har certifikat hertil. 

´Søg certifikater her: 
´https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/ne

mid_medarbejdersignatur/information_om_nemid/si
kker_e-mail/soeg_certifikat/

https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/information_om_nemid/sikker_e-mail/soeg_certifikat/


Hvordan sendes sikker mail?

´Private firmaer med løsninger, f.eks.:
´Danastar, Rmail, fra 79 + moms pr. måned
´https://danastar.dk/krypteret-mail-rmail/priser/
´Bluewhale, fra kr. 199 + moms pr. måned
´https://bluewhale.dk/da/loesninger/bluewhale-

cloud/
´Mulighed for at modtage fra medlemmer via link på 

egen hjemmeside. 

https://danastar.dk/krypteret-mail-rmail/priser/
https://bluewhale.dk/da/loesninger/bluewhale-cloud/


Ny bogføringslov - Digital bogføring
Nye krav fra 2023

´ Ny bogføringslov undervejs.  
´ Forventes at træde i kraft 1. juli 2022.
´ Transaktioner fra 1. januar 2023 – Al regnskabsmateriale 

og en sikkerhedskopi skal opbevares digitalt. 
´ Senere tillige krav om digital bogføring – Nok fra 1. 

januar 2024 for virksomheder i regnskabsklasse B. 



Andre emner vi skal drøfte inden vi 
skilles i dag?

Vi slutter vi med en sang. 



KOM GODT HJEM


