
Gave- og betalingspolitik, betalt over kirkekassen 
Budgetudvalget for Falster og Lolland Østre provstier februar 2022 

Opdatering af vejledende gavepolitik fra 2015. 

Det diskuteres løbende, om menighedsråd af kirkekassen må erholde udgifter til gaver og deltagelse i arran-

gementer. Provstirevisor har således tidligere gjort bemærkninger herom i årsregnskaber. Revisor har før 

anført forskellige kilder, således en fortolkning af økonomilovens § 2, henstilling fra Rigsrevisionen og korre-

spondance med Landsforeningen af Menighedsråd som grundlag for sine vurderinger. Disse fortolkninger og 

skøn forekommer dog ikke bindende. I overensstemmelse hermed har revisor anlagt en mindre restriktiv 

linje og har således ikke haft bemærkninger til, at provstiudvalgene udarbejder egen vejledning hertil. Det 

oplyses desuden, at gaver til medarbejdere er helt sædvanlig praksis i kommunerne. 

Lejlighedsvise gaver må anses for et helt naturlig led i personaleplejen. Og tilsvarende motiverende for det 

frivillige, ulønnede arbejde, som udføres af menighedsrådsmedlemmer. At et menighedsråd af kirkekassen 

bevilger sig selv gaver, strider derimod imod god forvaltningsskik og er klart uacceptabelt. Det overordnede 

synspunkt er, at gaver gives som udtryk for påskønnelse af arbejdsindsats og godt samarbejde. Deres betyd-

ning skal således ikke afspejles i deres økonomiske værdi.  

I det nedenstående skal det tilkendegives, hvilke niveauer, lejligheder mv. for gaver og gratis deltagelse, der 

umiddelbart vil kunne godkendes. Det forudsættes, at gældende regler for indberetning og oplysning til 

SKAT overalt følges. Herunder, at menighedsrådet skal indberette skattepligtig gave til SKAT. Medarbejderen 

skal på sin side oplyse beløbet på årsopgørelsen. 

Gaver til medarbejdere  
Julegaver betragtes som et led i personaleplejen. Max 250 kr. Der gives ikke julegaver til menighedsrådet. 

Medarbejderes runde fødselsdage. 

Der kan gives maks. 900 kr. ved runde fødselsdage, dvs. 50, 60, 70 år. 

SKAT: Tingsgaver og oplevelsesgavekort for i alt mere end 1.200 kr. om året, er som hovedregel skattepligtige. For de-

taljer og særregler, se Skat.dk: Gaver fra arbejdsgiver  

Medarbejderes jubilæer: 

Der kan gives gaver på maks. 60 kr. gange antallet af år ved 25, 35, 40, 45 og 50 års ansættelse, f. eks: 40 års-

jubilæum: 40 år gange 60 kr. = 2.400 kr. 

Afsked 600 kr.; Som ovenfor, såfremt der er sammenfald med 25 hhv. 40-års jubilæum. 

SKAT: Jubilæumsgaver ved de ovennævnte jubilæer, samt fratrædelsesgratiale, er skattefri op til kr. 8.000. 

Gaver til menighedsrådsmedlemmer: 
Julegaver: ingen 

Runde dage og jubilæer: Det halve af, hvad der gælder for medarbejdere. 

Betaling for deltagelse 
Ægtefællers deltagelse i arrangementer som en påskønnelse af familiens engagement: Den årlige studietur 

for menighedsråd, hvor en sådan forefindes. Lukkede sociale arrangementer, f.eks. sammenkomst for me-

nighedsrådsmedlemmer og ansatte. 

https://www.skat.dk/data.aspx?oid=2234840

