
INFORMATION FRA INDRE MISSIONS ØKONOMIAFDELING

FASTE GAVEAFTALER
   er en hjælp for både IM og giverne

Omkring en fjerdedel af Indre Missions givere har en fast gaveaftale 
med Indre Mission. En fast gaveaftale kan være en månedsgave el-
ler et gavebrev. Men hvad er forskellen, og hvilke regler gælder for 

de to typer aftaler? Det vil vi prøve at illustrere med to eksempler.

Sofie er på Konnekt og beslutter sig for at lave en 
månedsgaveaftale til IMU på 75 kr. om måneden. I aftalen giver 
hun også IMU oplysninger om sit kontonummer og CPR-nummer.

IM’s økonomiafdeling bruger oplysningerne til at:
○ lave en aftale med Sofies bank, så pengene trækkes 
 automatisk hver måned
○ indberette Sofies gave til SKAT, så hun kan få skattefradrag

SKATTEREGEL
Sofies månedsgave hører under almindelige gaver og er omfattet 
af den regel, der giver mulighed for fradrag for gaver op til 16.600 
kr. pr. år (Ligningslovens § 8A).

○ Beløbene behøver ikke være givet samtidigt
○ Man kan give til flere organisationer
○ Fradragsloftet gælder det samlede beløb

Værdien af fradraget er ca. 26%, så når Sofie giver 12 x 75 kr. = 
900 kr. om året, sparer hun ca. 230 kr. i skat.

MÅNEDSGAVEN
Sofie

22 år



Indre Missions økonomiafdeling står til 
rådighed for spørgsmål om faste gaveaftaler.

KONTAKT:
Bodil Amby Helgesen 
Månedsgaver og gavebreve 
Tlf.: 82 27 13 36 
E-mail: bodil.ah@indremission.dk
Læs mere om faste gaver på indremission.dk/giv-fast

HVIS DU VIL VIDE MERE

Morten
43 år

Morten har månedsgaveaftaler med flere forskellige orga-
nisationer, blandt andet Indre Mission. Han har nu aftaler for 17.500 kr. om året. 
Morten ved, at han kun kan få fradrag for 16.600 kr. om året efter skattereglen om 
almindelige gaver (Ligningslovens § 8A). Derfor vælger han at lave sin månedsga-
veaftale til Indre Mission om til et gavebrev. Gavebreve er nemlig omfattet af en 
anden skatteregel med mulighed for et højere fradrag. 

SKATTEREGEL 
Et gavebrev er en juridisk bindende aftale om at støtte en organisation med et 
nærmere fastsat beløb i mindst 10 år. Mortens indbetalinger til gavebrevet kaldes 
løbende ydelser. Reglen giver mulighed for fradrag for gaver på op til 15 % af ens 
personlige indkomst pr. år (Ligningslovens § 12).

○ Aftalen om gavebrev indgås skriftligt
○ Et gavebrev kan være på et fast årligt beløb eller en procentdel af ens indkomst
○ Aftalen kan opsiges efter 10 år

Værdien af fradraget er ca. 26 %, så hvis Morten opretter et gavebrev på 
5.000 kr. om året, sparer han 1.300 kr. i skat.

GAVEBREVET

Alle gaver til Indre Mission har lige stor værdi. Men det er lettere for Indre 
Mission at lægge budget, når mange givere har faste aftaler.
   Og så er faste gaveaftaler også en hjælp for den enkelte giver, fordi man på 
en let måde får givet det beløb, man ønsker at give.


