
 

 

VESTERMARKSKIRKEN 

Nymarksvej 3, 7200 Grindsted 

 

 

 

 

 

Gavebrevsaftale 

(i henhold til Ligningslovens § 12, stk. 3) 
 
 
Undertegnede 

Navn:______________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________ 

Postnr/By: __________________________________________________ 

CPR-nr.: __________________________ 
 
der er bekendt med Det Danske Missionsforbunds "Vejledning vedr. fradrag iflg. 
Gavebrevsaftaler", forpligter sig herved til så længe jeg lever, dog højst i 10 år, årligt at bidrage til 
Vestermarkskirken, Det Danske Missionsforbund, Nymarksvej 3, 7200 Grindsted   
(CVR-nummer 2225 4014) 
 
Mit bidrag fastsættes som  
 
  A) et fast årligt beløb på kr. ……………..…… eller 
 
  B) en fast procent på …….af nedenstående beregningsgrundlag. 
 
Som beregningsgrundlag for procentberegning anvendes en af følgende muligheder 
(sæt kryds ud for det ønskede) 

 a) sidste års personlige indkomst før AM-bidrag mv.  □ 
 b) sidste års personlige indkomst efter AM-bidrag mv.  □ 

 c) sidste års personlige indkomst + positiv kapitalindkomst □ 

 d) sidste års skattepligtige almindelige indkomst  □ 

 e) indeværende års personlige indkomst før AM-bidrag mv. □ 

 f) indeværende års personlige indkomst efter AM-bidrag mv. □ 
 
Jeg forpligter mig til at dokumentere størrelsen af beregningsgrundlaget for procentberegningen. 
 
Såfremt fradragsretten bortfalder som følge af ændringer i gældende regler, ophører 
nærværende forpligtelse med udgangen af det pågældende skatteår. 
 
Nærværende erklæring underskrives i tre eksemplarer. Det første fremsendes til skattevæsenet 
på anmodning sammen med første selvangivelse efter forpligtelseserklæringens afgivelse, det 
andet opbevares hos menighedens kasserer, og det tredje beholdes af den forpligtede. 
 
Dato:  
 
 
…………………………………………………. ……………………………………………….. 
      
                   Den forpligtedes underskrift  For Vestermarkskirken, Det Danske Missionsforbund 

  



 

 

VESTERMARKSKIRKEN 

Nymarksvej 3, 7200 Grindsted 

 
 

 

 

 

Vejledning vedrørende fradrag ifølge 

Gavebrevsaftaler 

 
 

1. Hvem kan indgå gavebrevsaftaler? 

Enhver myndig person – uanset medlemskab af 
menighed eller kirkesamfund. 

 
2. For hvem gælder gavebrevsaftalen? 

Gavebrevsaftalen gælder kun den, som har underskrevet 
aftalen. Ægtefæller skal derfor underskrive hver sin 
gavebrevsaftale, hvis der ønskes fradragsret i begge 
ægtefællers indtægt. 

 
3. Hvoraf beregnes den procentvise årlige ydelse? 

a. sidste års personlige indkomst før AM-bidrag mv. 
Den personlige indkomst opgøres i henhold til 
skattelovgivningens bestemmelser. Størrelsen af 
den personlige indkomst før AM-bidrag mv. fremgår 
af skattevæsenets årsopgørelse. 

b. sidste års personlige indkomst efter AM-bidrag mv. 
Den personlige indkomst opgøres i henhold til 
skattelovgivningens bestemmelser. Størrelsen af 
den personlige indkomst efter AM-bidrag mv. 
fremgår af skattevæsenets årsopgørelse. 

c. sidste års personlige indkomst + positiv 
kapitalindkomst. Såvel personlig indkomst som 
positiv kapitalindkomst opgøres i henhold til 
skattelovgivningens bestemmelser. Størrelsen af 
begge beløb fremgår af skattevæsenets 
årsopgørelser. 

d. sidste års skattepligtige almindelige indkomst. Den 
skattepligtige almindelige indkomst opgøres i 
henhold til skattelovgivningens bestemmelser. 
Størrelsen af beløb fremgår af skattevæsenets 
årsopgørelse. 

e. indeværende års personlige indkomst før AM-bidrag 
mv. Se under a. 

f. indeværende års personlige indkomst efter AM-
bidrag mv. Se under b. 

 
4. Begrænsninger i fradragsretten: 

Man skal være opmærksom på skattelovgivningens 
regler om begrænsninger i størrelse af det beløb, som 
kan fradrages ved opgørelsen af den forpligtedes 
beskatningsgrundlag. Oplysning om gældende 
begrænsninger oplyses af kirkens kasserer i forbindelse 

med indgåelse af forpligtelseserklæring. Såfremt man 
forpligter sig i forhold til sidste års indkomster, skal man 
være opmærksom på, at begrænsningstallene ved 
forpligtelse med en fast procent fastsættes ud fra 
indeværende års indkomster. 

 
5. Regler for Gavebrevsaftalens gyldighedsperiode: 

Gavebrevsaftalen er normalt bindende for en periode på 
10 år, hvorefter en ny må oprettes. Ved overflytning til 
anden menighed indenfor Det Danske Missionsforbund 
kan aftalen overflyttes til denne efter nærmere regler. 
 

6. Dokumentations- og kontrolpligt: 

Skattevæsenet forlanger, at menigheden fører kontrol 
med, at aftalen overholdes. Derfor forpligter man sig til at 
fremsende nødvendig dokumentation til menighedens 
repræsentant inden indkomstårets udløb, således at den 
forpligtede opnår fradragsretten. Dokumentation kan 
enten skal ved forevisning af skattevæsenets 
årsopgørelse eller ved forevisning af lønseddel(-sedler) 
med opsummeret Personlig indkomst – afhængigt af 
aftalegrundlaget. 

 
7. Gavebrevsaftalen er juridisk bindende: 

Dette medfører, at menigheden gennem hele 
forpligtelsesperioden har pligt til at sørge for, at de ifølge 
forpligtelsen lovede bidrag rettidigt indbetales til 
menigheden, idet fradragsretten for menighedens 
medlemmer ellers kan bortfalde. 

 
8. Indbetalingsfrist: 

Hele det fradragsberettigede bidrag skal være indbetalt 
inden udløbet af det kalenderår, hvori fradragsretten 
anvendes. 

 
9. Ikrafttrædelsestidspunkt: 

Gavebrevsaftalen er gældende for hele det år, hvori 
erklæringen underskrives, uanset om erklæringen 
underskrives først eller sidst på året. 

 
10. Ophørstidspunkt: 

Gavebrevsaftalen ophører med udgangen af det 10. år.

 


