
Retningslininger og vejledning vedrørende anskaffelse af klassisk kirkeorgel

1) Øveinstrument til organist i eget hjem

Hvis en organist med embede anskaffer et øveinstrument, vil instrumentets pris kunne
fradrages i den skattepligtige indkomst, dersom en dansk skatteborger ved udøvelse af
orgelspil, oppebærer en indkomst ved orgelspil og at anskaffelse og brug af et øveorgel 
er medvirkende til at vedligeholde og opretholde indtægt.
Se https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=2061761
Dette gælder både indkomst for fast ansatte samt løst vikar arbejde.
Dog vil skattemyndighederne være berettiget til at sammenkæde anskaffelsessummen 
med den årlige brutto indkomst, således at anskaffelsessummen og dermed den årlige 
gennemsnitlige udgift bør stå i et umiddelbart rimeligt forhold til hinanden.

a) Anskaffelse af øveorgel som driftsmiddel kan enten fradrages efter afskrivningsloven 
med 25% årligt af det til enhver tid gældende restbeløb eller som ligningsmæssigt 
fradrag efter reglerne om lineær afskrivning. Hvis instrumentet er et standard digitalt 
øveorgel med en forventet brugstid på f.eks. maksimalt 5 år, vil fradraget derved være 
20% per år af anskaffelsesvædien minus en eventuel såkaldt scrapværdi. Dette gælder 
uanset om instrumentet er anskaffet ved kontant betaling, lån eller afbetalingskontrakt. 
Se https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1976526&chk=216985
og https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=2061777 og
https://skatteinform.dk/dk/graenser-og-satser/graenser-og-satser/afskrivningsloven/

b) Hvis instrumentet er et specialinstrument med en forventet brugstid på maksimalt 10 år, 
vil fradraget kunne finde sted efter reglerne om lineær afskrivning, hvilket derved er 
10% per år af anskaffelsesvædien minus en eventuel såkaldt scrapværdi. Dette gælder 
uanset om instrumentet er anskaffet ved kontant betaling, lån eller afbetalingskontrakt. 
Efter afskrivningsperioden vil scrapværdien kunne frætrækkes som straksfradrag, 
dersom scrapværdien ikke overstiger skatteårets maksimale beløb for straksfradrag.

c) Ved en lejeaftale, vil man som organist kunne fratrække det fulde beløb i den 
skattepligtige indkomst ved regnskabsårets afslutning.

d) Transport af det pågældende instrument vil kunne indgå i den samlede aftale eller 
betales separat.
Vælges separat fakturering af transport, kan udgiften hertil umiddelbart fratrækkes i 
den skattepligtige indkomst for det pågældende kalenderår, hvor instrumentet er 
anskaffet ved køb, leasing eller leje.

e) I følge de nyeste regler skal beløbet angives under lønmodtagerfradrag, hvilket
desværre forringer den skattemæssige værdi for den enkelte lønmodtager, da
grundbeløbet skal bruges op før en eventuelt orgelandel giver fradrag. 
Har man udgifter til eksempletvis erhvervsmæssig beklædning i forbindelse med
koncerter eller begravelser, spillesko, noder, kopier, print o.l.  kan disse ligeledes
fratrækkes. I 2020 er bundgrænsen Dkr. 6.300,-  og i 2021 Dkr. 6.500,- 
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2) Øveinstrument til organist som bruger (uanset placering)
En del menighedsråd vælger at anskaffe et øveorgel til deres organist.
Begrundelse for anskaffelsen kan eksempelvis være reduktion i varmeudgifter til 
opvarmning af kirken til brug for organistens øvning, da det som arbejdsgiver påhviler 
menighedsrådet at stille øveinstrument til rådighed med acceptable arbejdsvilkår, hvilket 
blandt andet vil sige acceptabel temperatur og fugtighed.
Begrundelse kan også være reduktion i kørsel, da organisten ved brug af øveinstrument 
i hjemmet vil kunne reducere sin kørsel til og fra kirken. 
Da den tilknyttede organist kan være bosiddende i en stor afstand fra kirken, vil 
menighedsrådets gennemsnitlige månedlige udgift til et øveorgel i langt de fleste 
tilfælde kunne være en økonomisk positiv investering.
Yderligere opnår menighedsrådet ligeledes en indlysende højere og mere effektiv 
forberedelse fra deres organist til gavn for alle parter og ikke mindst kirkegængerne. 
Menighedsrådet kan anskaffe instrumentet ved køb, leasing eller leje.
Menighedsrådet kan normalt ikke fratrække moms.
Der kan dog være undtagelse, dersom kirken er momsregistreret. 

Menighedsrådet skal i en skriftlig aftale med organisten angive begrundelse for brug af 
instrumentet. 
En formulering kan som eksempel være:
”Menighedsrådet ved X-by kirke tildeler herved organist ......................... brugsret til 
øvekirkeorgel tilhørende menighedsrådet.
Menighedsrådet stiller instrumentet til rådighed for organisten, for at organisten fuldt 
ud kan opfylde sine tjenestelige forpligtelser jævnfør organistens regulativ, hvortil der 
dags dato er tilføjet pålæg om brug af øveorglet. 
Organisten tildeles brugspligt til instrumentet med gudstjenestelige forberedelser som 
formål. Instrumentet placeres på organistens adresse..........................
Forsikring af instrumentet skal tegnes og betales af menighedsrådet.”

Menighedsråd og organist kan dog indgå anden form for aftale vedrørende øveinstrument
i hjemmet. Organisten kan anskaffe instrumentet, og menighedsrådet betaler en del af 
udgiften. Denne udgift vil under normale omstændigheder være skattepligtig.
Dog kan der benyttes ordningen omkring hjemmekontor / hjemmearbejdsplads, hvilket 
kan reducere organistens skattemæssige belastning.

3) Klassisk kirkeorgel til kapel
Kirkeorgel til et kapel kan købes, lejes eller leases af sygehus, plejehjem eller et eller 
flere menighedsråd i fællesskab.
Instrumentet kan anskaffes med påbegyndt lejeordning med køb for øje.
Lejeprisen vil blive fastsat ud fra bindingsperiode, som kan være fra 3 måneder og 
opefter.
Umiddelbart vil en leje i kun 3 måneder blive uforholdsmæssig dyr.
Hvis der er tale om en budgetmæssig tilpasning (kan budgetsættes til køb om et, to eller 
flere år), vil den månedlige lejepris blive væsentligt mindre.
Er der indgået en bindende købsaftale allerede ved lejeperiodens påbegyndelse, vil 
ydelsen kunne yderligere reduceres.
Leasing med indfrielsesmulighed kan kun oprettes ved binding i minimum 24 måneder.
Ønskes en bindingsperiode på under 24 måneder, er der kun mulighed for en lejeaftale 
til en højere ydelse.



4) Klassisk kirkeorgel til musikskole eller anden   privat eller offe  ntlig institution  
Anskaffelse ved køb, leasing eller leje
Moms kan normalt fratrækkes, dersom den pågældende institution er registreret som 
momspligtig. Hvis instrumentet er anskaffet ved kontant betaling eller 
afbetalingskontrakt, vil fradraget finde sted efter reglerne om afskrivning, hvilket p.t. er
25% per år af det til enhver tid gældende restbeløb. Fra 23. november 2020 til og med 
31. december 2021 kan afskrivningsgrundlaget forhøjes til 116 %   Se ny finanslov
https://skatteinform.dk/dk/graenser-og-satser/graenser-og-satser/afskrivningsloven/

GENERELT

Leasing   (kræver erhvervsmæssig CVR registrering)  
Der kræves under normale omstændigheder ikke nogen forudbetaling.
Dersom det ønskes eller fordres, kan en ekstraordinær førstegangsydelse erlægges.
Dog maksimalt 30% af købsprisen.
Restbeløb kan fastsættes fra 5 - 30 %, -afhængigt af løbetiden,
som kan variere fra 24 til 120 måneder.
Leasingtager skal afholde udgiften til forsikring af instrumentet

Leje
En lejeaftale kan oprettes med en løbetid på minimum 3 måneder.
Ved korte tidsbestemte lejemål skal det totale beløb inklusive transport begge veje samt 
installation erlægges forud for lejens påbegyndelse.
Lejer skal afholde udgiften til forsikring af instrumentet
Der opkræves altid forudbetaling på alle lejeaftaler under 12 måneder.

Købekontrakt
Både private, kirker og andre institutioner kan benytte en købekontrakt.
En udbetaling på minimum 20% er nødvendig. Løbetid fra 12 til 60 måneder.
Køber skal afholde udgiften til forsikring af instrumentet

Ejendomsret
Ved leje, leasing eller køb på kontrakt udstedes et ejerpant, som først kan ophæves, når 
instrumentet er fuldt ud betalt
eller
er tilbageleveret og af leverandøren er blevet accepteret hvad angår instrumentets tilstand 
samt alle forfaldne ydelser er indbetalt og modtaget.

Vejle, den 27. december 2020
Skandinavisk Orgelcentrum
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