
Hvad er en forpligtelseserklæring? 
 
En forpligtelseserklæring er en skriftlig aftale mellem dig og kirken om din gave/økonomiske støtte 
til menigheden. 

Når du har tegnet en forpligtelseserklæring, giver skattereglerne dig mulighed for at trække dit 
bidrag fra på selvangivelsen. Du kan altså opnå en skattefordel samtidig med, at du støtter 
menighedens arbejde. 

Hvad er det, du forpligter dig til? 
 
Du forpligter dig til, hvert år i en ti-årig periode, at betale enten en bestemt procentdel af din 
indkomst, eller et fast beløb. Forpligtelseserklæringen er juridisk bindende og kan principielt ikke 
ophæves før end de 10 år er gået. 

Menigheden har pligt til at tilse, at det årlige aftalte bidrag indbetales inden årets udgang. 

Hvis du vælger en forpligtelseserklæring, hvor du betaler en procentdel af din indkomst, forpligter 
du dig til én gang om året at dokumentere din indkomst over for kirkens økonomiansvarlige. 

Skat bliver automatisk informeret om fradragsberettigede gaver under forudsætning af, at du har 
opgivet dit CPR-nummer.  
 
Hvor meget skal du betale? 
 
Det er dig, der bestemmer, hvor meget du vil betale; men du kan maksimalt fradrage det beløb, du 
har forpligtet dig til at give. 

Når du opretter forpligtetseserklæringen kan du vælge mellem to måder at fastsætte dit bidrag: 

Model 1: Et fast beløb pr. år 
Model 2: En procentdel af din indkomst pr. år 

Din indkomst kan defineres på flere måder (f.eks. A-indkomst eller personlig indkomst med tillæg af 
positiv kapitalindkomst). 

Hvis du vælger Model 2, altså en procentdel af indkomsten, kan beløbet, du skal betale, beregnes 
enten af sidste års eller indeværende års indkomst. 

Hvis beløbet beregnes af sidste års indkomst, skal du være opmærksom på, at et fald i din indkomst, 
f.eks. pga. arbejdsløshed eller pensionering, vil medføre, at dit bidrag i et år bliver beregnet på 
grundlag af en højere indkomst end den, du har nu. 

Beløbet, som du forpligter dig til at betale, kan maksimalt udgøre 15% af din årlige personlige 
indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. 

Beløb på indtil 15.000 kr. kan dog altid fradrages fuldt ud. 

Har du en forpligtelseserklæring, og indbetaler mere til menigheden, end du kan fratrække iflg. den, 
kan du da fratrække dette beløb efter Gavefradrags-regelen (§8 ordningen). 


