Lidt om honorarer, gavekort, gaver mm og indberetning til skat.
Honorarer og kørselsgodtgørelse:
Begrebet honorarer optræder typisk ved betaling af en foredragsholder, som evt. også får kørsel. Dette
indberettes til skat, honoraret som en B-indkomst hvor der skal betales 8 % i AM-bidrag og kørslen som en
B-indkomst, hvor der ikke skal betales AM-bidrag.
Hvis en foredragsholder gerne vil have sendt sit honorar til en velgørende organisation, oplyser vi
honorarets størrelse til skat på den velgørende organisations CVR- nummer. Hvis en foredragsholder ikke
ønsker at modtage et honorar, men kun have kørsel, skal vi stadig opgive kørselspengene til skat.
Hvis foredragsholderen afleverer original billet /tog, færge, taxa mm, refunderes udgiften uden
skatteindberetning.
(Skattefri kørsel udbetales kun til medarbejdere, som har tjenstlig kørsel = på forhånd aftalt kørsel med
menighedsrådet)
Kontanter og gavekort:
Kontanter og gavekort er uanset størrelse og anledning skattepligtig (opgives af menighedsrådet)
Køb en gave i stedet for. (Ændret efter samtale med revisorerne til kasseeftersyn 04.12.14.)
Gaver til medarbejdere:
En julegave til højest 800 kr. (2014) udløser ingen beskatning og lejlighedsgaver= almindelig gaver af
sædvanligt omfang er skattefrie når der markeres en privat mærkedag f.eks. fødselsdag, barnedåb,
konfirmation, bryllup og lignende.
(Julegaver og gaver, som ikke er lejlighedsgaver må max samlet have en værdi på 1.100 kr. i 2014, herefter
skal beløbet beskattes)
Erkendelighed:
Foredrag hvor foredragsholderen får en flaske vin, en bog, en æske chokolade indberettes ikke til skat af
arbejdsgiver, da det betragtes som en erkendelighed ” for ulejligheden”, som slet ikke modsvarer værdien
af arbejdsindsatsen (holde foredraget)
Køb fra private:
Hobbyvirksomhed, f.eks. at menighedsrådet køber et maleri af en kunstner, som ikke er oprettet med et
CVR NR. Her skal honorarvirksomhed og hobbyvirksomhed sidestilles, det vil sige, at for menighedsrådet
skal betalingen af maleriet opgives til skat. Herefter kan kunstneren selv gå ind på skat hjemmeside og
fradrage de udgifter, der har været forbundet med at lave maleriet.
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