
Gavekortsordningen



Det praktiske
• Mødet optages

• Brug            hvis spørgsmål 

• Mikrofoner slukkede, gerne billede

• Mødet omhandler betingelser og vilkår for deltagelse

• Spørgsmål til baggrund, politisk proces mv. rettes til Heidi Skov Buxbom Junker på 

hejun@odense.dk



Dagsorden 
1. Introduktion til gavekortsordningen

2. Betingelser for deltagelse 

3.  Fakturering 

4.  Tilmelding 



Introduktion til gavekortsordningen
• Gavekort på 250 kr. inkl. moms til alle ca. 15.000 medarbejdere. 

• Gavekortet gives som et fysisk gavekort, der skal kunne bruges som 
betalingsmiddel ved fremvisning. 

• Må ikke ombyttes til kontanter (eller til ”eget gavekort”, som kan ombyttes til 
kontanter)

• Virksomheden kan fakturere Odense Kommune for de indløste gavekort.

• Periode: omkring 1. april og frem til 30. november. 



Betingelser for deltagelse
• Der er tre krav, som en virksomhed skal opfylde for at kunne deltage:

a) Virksomheden leverer ydelser inden for oplevelsesøkonomien, dvs. hotel-, 
restaurations- og forlystelsesbranchen-, herunder teatre, biografer mv.

b) Virksomhedens ydelser udbydes i Odense Kommune.

c) Virksomheden overholder Odense Kommunes arbejdsklausul. 



Ad. a) Ydelser inden for oplevelsesøkonomien

• Gavekortene skal kunne gives skattefrit i medfør af kommende regler om 
arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomien 

• Forslag til ændring af ligningsloven fremsat i februar. Forventes vedtaget i 
slutningen af marts. Først herefter kan ordningen igangsættes. 

• De betingelser, der opstilles for skattefrihed, videreføres som krav for 
deltagelse i gavekortsordningen. 

• Relevant betingelse for jer: Kun ydelser inden for hotel-, restaurations- og 
forlystelsesbranchen 



Ad. a) Ydelser inden for oplevelsesøkonomien
• Hotelydelser, dvs. modtagelse af overnattende gæster, evt. med servering. Omfatter 

ydelser hos hoteller, gæstgiverier, vandrehjem, moteller, feriecentre, campingpladser og 
lignende. Ophold i sommerhuse er også omfattet. 

• Restaurationsydelser, dvs. udbud af spise- og drikkevarer til nydelse på eller ved 
forretningsstedet. Omfatter ydelser hos restauranter, caféer, pølsevogne, 
fastfoodrestauranter, barer, pizzeriaer mv. Der må gerne tilbydes mad og drikkevarer to-
go, så længe der primært udbydes mad- og/eller drikkevarer til nydelse på 
stedet. Virksomheder, der primært udbyder mad/drikke to-go, kan ikke deltage i 
gavekortsordningen. 

• Forlystelsesydelser, dvs. museer, kunsthaller, sportsarrangementer, biografer, teatre og 
andre udbydere af scenekunstforestillinger, herunder også musicals og revyer, 
multiarenaer, cirkus, festivaler, spillesteder, koncert- og kulturhuse, zoologiske haver og 
lignende. Omfatter både adgangsbilletter og rundvisninger. Der må gerne tilbydes andre 
ydelser/varer end de nævnte, fx fra en museumsshop, så længe der primært udbydes 
forlystelsesydelser.



Ad. a) Ydelser inden for oplevelsesøkonomien

Primært to-stay / forlystelsesydelser
• Ved vurdering af, hvad der primært leveres, ses der fx på virksomhedens 

omsætning. 
• Der bortses ved vurderingen fra perioder, hvor virksomheden har været under 

tvungen nedlukning

Foreløbig afgrænsning i hht. lovforslag
• Ydelsestyperne ovenfor er fastlagt ud fra det lovforslag om skattefrihed for 

gavekort til oplevelsesøkonomien, som er fremsat i februar. 
• Kan læses her.

• Der kan derfor endnu ske ændringer i de omfattede ydelser og dermed hvilke 
virksomheder, der kan deltage (forventes dog ikke). 
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Ad. b) Ydelser udbydes i Odense Kommune 

• Kun virksomheder, der udbydere deres ydelser inden for Odense Kommunes 
grænser, kan deltage.

• Virksomheder/kæder, der har flere forretningssteder, kan deltage med de 
lokationer, som er beliggende i Odense Kommune. 



Ad. c) Odense Kommunes arbejdsklausul

• Odense Kommunes indsats mod Social Dumping

• Kontrolenheden mod Social Dumping



Arbejdsklausulens indhold:
”Leverandøren forpligtiger sig til at sikre, at de ansatte, som Leverandøren og 
eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens 
udførelse, har løn (herunder særlige ydelser) og ansættelsesforhold, der ikke er mindre 
gunstige løn- og ansættelsesforhold end de, der gælder for arbejde af samme art i 
henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige 
områdes mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele 
det danske område, jf. Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i 
offentlige kontrakter.”

• Intet krav om overenskomst
• Overenskomst indgået mellem mest repræsentative arbejdsmarkedsparter 

(”referenceoverenskomsten”).
• Fx Restaurations/Hotelbranchen  - referenceoverenskomsten være den indgået 

mellem 3F og Horesta eller 3F og Dansk Erhverv. 



Underleverandører
• Oplyse Odense Kommune herom

• Fx vikarbureauer leverer personale. 



Kontrol
• Konkret mistanke om mulig overtrædelse

• Hotline: 30 60 06 07 – anmelde anonymt
• Mail: socialdumping@odense.dk. 

• Dokumentkontrol – indkaldelse af dokumentation: fx lønsedler, e-
indkomstkvitteringer, lønregnskaber, arbejdstilladelser, 
ansættelsesbeviser, timesedler for de medarbejdere, der har været i 
virksomheden i den tid, som virksomheden har været en del af 
gavekortsordningen – og for eventuelle medarbejdere hos 
underleverandører, som har været en del af at levere ydelserne i henhold til 
gavekortsordningen, eksempelvis vikarer. 

• Frist: 5 hverdage 

mailto:socialdumping@odense.dk


Sanktioner
Ikke overholder fristen for at fremsende dokumentation: 
• Udelukkelse fra gavekortsordningen – enhver forsinkelse kan lede til 

udelukkelse
og/eller

• Bod

Overtrædelse af arbejdsklausulen:
• En overtrædelse = en eller flere medarbejdere har ikke modtaget en 

overenskomstlignende løn og/eller har ikke i øvrigt haft vilkår i 
overensstemmelse med den mest repræsentative overenskomst. 

• Udelukkelse – enhver overtrædelse kan lede til udelukkelse
og/eller

• Bod



Fakturering 

• Fakturering skal ske elektronisk til EAN-nr. 
• Fakturering skal ske fra det CVR-nr./SE-nr., som er tilmeldt ordningen
• Der kan faktureres løbende for ét gavekort ad gangen eller for flere 

gavekort på én gang
• Fakturaen skal udover almindelige oplysninger indeholde: 

• Varens navn: Teksten ”Gavekort” og angivelse af 
kontrolnummer/kontrolnumre fra det/de gavekort, der faktureres for. 

• Virk.dk kan benyttes – NemHandel Fakturablanket 
• Betaling af fakturaer vil ske hurtigst muligt
• Automatiseret betaling og kontrol



Tilmelding 

Vær opmærksom på: 

• Virksomheden er ikke automatisk oprettet på en leverandørliste ved 
oprettelse af en brugerprofil på Comdia.  Du skal efterfølgende finde den 
aktuelle liste, i dette tilfælde ”Odense Gavekort”, og registrere din 
virksomhed på denne liste

• Det er kun muligt at registrere sig på én leverandørliste med én brugerprofil 
pr. CVR nummer.

• Som ansvarlig for en leverandørliste eller udbud/projekt, kan du altid 
overdrage ansvaret til en af dine kollegaer, som også har en profil på Comdia.



Tilmelding 

Opret brugerprofil (Kun nye brugere) 

Gå til www.comdia.com

1. Klik på ”Bliv bruger” oppe i højre hjørne.

2. Vælg profiltype (De fleste vil passe under den der hedder 

”Dansk virksomhed”).

3. Udfyld trin 1 til 5 i brugeroprettelsen (du kommer 

igennem de enkelte trin ved at klikke på ”Næste”)

Ved trin 4 har du mulighed for at vælge tillægsprofiler –

Læs mere om dem på de næste side.

4. Efter trin 5, klik på ”Næste”.

En aktiveringsmail vil nu blive sendt til den 

e-mailadresse, du har oprettet din brugerprofil med. Klik 

på det grønne link i mailen for at aktivere din 

brugerkonto

5. Log ind på Comdia Bemærk: modtager du ikke aktiveringsmailen, så prøv 

evt. at tjekke dit spamfilter/uønsket post.



Tilmelding 

Gå til Comdia.com/odensekommune/gavekort

• Her finder du oplysninger om baggrunden for gavekortet 

og hvordan du kan anmode om optagelse på listen

• Klik enten på den grønne boks ”For virksomheder der vil 

indløse gavekort”,  eller på menupåunktet ”Indløs 

gavekort” i menuen på venstre side af skærmen. Du bliver 

nu ledt til en side, hvor du skal godkende krav og angive, 

hvilke ydelser du kan levere. 

Sådan anmoder du om optagelse på 

en leverandørlisten ”Odense hjælper 

Odense – gavekort” 



Tilmelding 

Sådan anmoder du om optagelse på 

”Odense hjælper Odense – gavekort”

• Bekræft at din virksomhed leverer ydelser indenfor 

oplevelsesøkonomien.

• Oplys hvilke ydelser virksomheden kan levere i kategorierne

• Oplys om virksomheden leverer momsfri varer/ydelser 

• Læs og accepter arbejdsklausulen og vilkår for deltagelse i 

gavekortsordningen

• Bekræft at din virksomhed har en eller flere lokationer i Odense 

hvor gavekortet kan indløses

• Herefter klikker du på ”Send/gensend anmodning” i toppen. 

Du vil kunne se en status på din anmodning under ”Mine 

leverandørlister” 



Tilmelding 

Din virksomhed kommer nu op på listen hos Odense Kommune. 

Der bliver de enkelte virksomheder godkendt efter en verificering af, at 
virksomheden ikke åbenlyst falder udenfor rammerne af projektet. 

Vær dog opmærksom på, at der kan gå nogle dage inden godkendelsen går 
igennem, da der kan være lidt behandlingstid!



Spørgsmål?
Spørgsmål vedr. m skat/oplevelsesøkonomien: Charlotte B. Jespersen, 
chbm@odense.dk

Spørgsmål vedr. arbejdsklausulen: Linda Jensen, lxjen@odense.dk

Spørgsmål vedr. fakturering: Jette Skibelund, jsm@odense.dk

Spørgsmål vedr. tilmelding på Comdia: Rasmus R. Lynggaard, rrl@odense.dk
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