
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Givertjeneste 
til 

Den evangelisk-lutherske Frikirke 

GivertjenesteGivertjenesteGivertjenesteGivertjeneste    
 
 

Men enhver skal give, som han har hjerte til – ikke vrangvilligt eller under pres,  
for Gud elsker en glad giver. Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i 

alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt (2 Kor 9,7f) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Givertjeneste 
til 

Den evangelisk-lutherske Frikirke 

GavebrevGavebrevGavebrevGavebrev    
 

 Du kan støtte Den evangelisk-lutherske Frikirkes arbejde – lokalt eller på 
landsplan – ved at tegne et gavebrev. 

 Et gavebrev kan tegnes af myndige personer. Og det er muligt at tegne flere 
gavebreve. 

 Et gavebrev er personligt. Ægtefæller skal i givet fald tegne hvert sit gavebrev. 
 Du kan tegne dig for et fast årligt beløb eller en fast procentdel af din årlige 
indkomst. 

 Procentdelen kan f.eks. beregnes af indkomsten året før eller samme år. 
 Er der tale om en fast procentdel, skal kassereren hvert år have de 
nødvendige oplysninger om indkomstens størrelse. 

 Uanset om bidraget fastsættes som et fast beløb eller som en procentdel af 
indkomsten, kan der højst opnås skattefradrag for 15% af den personlige 
indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. 

 Du kan dog altid give op til 15.000 kr. årligt uanset indkomstens størrelse. 
 Hele beløbet er fradragsberettiget. De indbetalte beløb meddeles SKAT af 
kassereren med henvisning til giverens CPR-nr. 

 Du er forpligtet til at give i mindst 10 år, dog højst så længe du lever. 
 Hvis lovgivningen ændres, så beløbet ikke længere kan fratrækkes i den 
skattepligtige indkomst, bortfalder forpligtelsen.  

 

Almindelig Almindelig Almindelig Almindelig gavegavegavegave    
 

 Du kan støtte Den evangelisk-lutherske Frikirkes arbejde – lokalt eller på 
landsplan – ved at sende et beløb eller lægge en gave i kirkebøssen. 

 Disse beløb er fradragsberettigede efter 14.500 kr.s reglen (2008-tal – 
reguleres hvert år). De første 500 kr. kan ikke fratrækkes. De indbetalte beløb 
meddeles SKAT af kassereren med henvisning til giverens CPR-nr. 

 Ægtefæller kan hver for sig give 14.500 kr. 
 Hele beløbet behøver ikke at være givet til samme institution eller forening, 
men den samlede gave til hver enkelt af disse skal være på min. 500 kr. i 
løbet af et kalenderår. 

 14.500 kr.s reglen kan anvendes sideløbende med et evt. fradrag for 
gavebrev. 

 Du skal kunne dokumentere, at en gave eksempelvis er givet til Den 
evangelisk-lutherske Frikirke. Kassereren giver gerne en kvittering. 

 

 

MånedsMånedsMånedsMånedsgavegavegavegave    
 

 Du kan støtte Den evangelisk-lutherske Frikirkes arbejde – lokalt eller på 
landsplan – ved at give tilsagn om en månedsgave. 

 På denne måde kan du give et beløb regelmæssigt uden at være juridisk 
bundet i en bestemt årrække. Det er en oplagt mulighed specielt for nye 
givere, som ikke lige kan overskue de andre muligheder. 

 En månedsgave er fradragsberettiget efter 14.500 kr.s reglen (se ”Almindelig 
gave”). De indbetalte beløb meddeles SKAT af kassereren med henvisning til 
giverens CPR-nr. 

 

Testamentarisk gaveTestamentarisk gaveTestamentarisk gaveTestamentarisk gave    
 

 Du kan støtte Den evangelisk-lutherske Frikirkes arbejde – lokalt eller på 
landsplan – ved at give en testamentarisk gave. 

 Hele beløbet, som testamenteres, går ubeskåret til Den evangelisk-lutherske 
Frikirkes arbejde, da der her ikke skal betales arveafgift. 

 Vi vejleder gerne ifm. oprettelse af testamente, hvori Den evangelisk-lutherske 
Frikirke er betænkt. Kontakt menighedens kasserer eller kirkens hovedkasserer. 

 
 

PrakPrakPrakPraktiske oplysningertiske oplysningertiske oplysningertiske oplysninger    
 

 Benyt gerne Netbank, når du ønsker at give en gave til Den evangelisk-
lutherske Frikirke. 

 Her har du også mulighed for at angive en af menighederne eller Den 
evangelisk-lutherske Frikirke som ”fast beløbsmodtager”. (Det er ikke muligt at 
lave en Betalingsservice-aftale). 

 Kontakt en af kassererne eller præsten, hvis du ønsker hjælp til regelmæssig 
givertjeneste eller har brug for råd og vejledning. 

 Kassererne skal én gang årligt indberette det indbetalte og 
fradragsberettigede beløb til SKAT. For at kunne gøre dette, skal de kende 
giverens CPR-nr. Når beløb og CPR-nr. således indberettes efter skatteårets 
slutning, vil Skat fortrykke det fradragsberettigede beløb på årsopgørelsen. 
Kun i de tilfælde, hvor beløbet er fortrykt på årsopgørelsen, kan skatteyderen 
få et skattemæssigt fradrag. 
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