Gavebrev
Undertegnede: _____________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________
Postnr. og by: ______________________________________________________________
Tlf.: ________________________

Cpr. nr.: _____________________________

forpligter mig herved til at yde Buddhistisk Samfund følgende gave (udfyld kun én):
1) et årligt beløb svarende til ________ % af min Aindkomst (før fradrag af AM og SPbidrag) fra og
med år ____________. Beløbet beregnes af indeværende års indkomst.
2) et årligt beløb svarende til ________ % af min skattepligtige indkomst fra og med år ____________.
Beløbet beregnes af foregående års indkomst.
3) et fast, årligt beløb på kr. ____________ fra og med år ____________.
Gaven ønsker jeg at betale i _______ rater årligt.
Gaven skal anvendes til fremme af Buddhistisk Samfunds arbejde i overensstemmelse med
organisationens formål og bestyrelsens beslutninger.
Denne gavebrevsforpligtelse gælder uden tidsbegrænsning, men kan opsiges skriftligt med 1 års varsel til
udgangen af et kalenderår, dog tidligst til udgangen af gavebrevets 10års periode.
Dette gavetilsagn bortfalder ved min død og medfører ingen forpligtelser for mit bo eller mine arvinger.
Endvidere bortfalder gavetilsagnet, hvis der sker ændringer i den nugældende skattelovgivning, som betyder
bortfald eller væsentlige ændringer af den nuværende fradragsret.
Jeg er bekendt med, at den forpligtelse, som jeg påtager mig ved min underskrift på dette gavebrev, er retsligt
bindende, og at Buddhistisk Samfund af SKAT er forpligtet til at opkræve beløbet.
Dato: _____ / _____ 20_____
_________________________________________
gavegiver

______________________________________
gavemodtager

Skemaet udfyldes i to eksemplarer og indsendes til:
Buddhistisk Samfund, Stendalsvej 19, 7470 Karup J.
Du vil herefter modtage den ene retur underskrevet af gavemodtager.

Gaver givet i henhold til dette gavebrev er fradragsberettiget iflg. ligningslovens § 12 stk. 3 . De vil blive indberettet til SKAT af
Buddhistisk Samfund, så de skulle automatisk blive fratrukket på din selvangivelse/forskudsopgørelse.
Ligningsloven § 12 stk. 3 giver lov til at fratrække op til 15% af din indkomst, dog kan man altid fratrække op til kr. 15,000 uanset
indkomst.
Gaver beregnet som procent af indeværende års indkomst skal reguleres efter modtagelse af årsopgørelse. Restbeløb vil blive fradraget
det år, de er indbetalt. Overskydende indbetalte beløb vil blive overført som à conto indbetalinger til følgende år.
Overskydende beløb af gaver beregnet som procent af forrige års indkomst vil blive betragtet som gave iflg. § 8A i ligningsloven.
Vær opmærksom på, at SKAT har pålagt Buddhistisk Samfund at føre kontrol med, at gavebrevets forpligtelse bliver opfyldt. Vi kan
derfor bede om dokumentation – enten årsopgørelse eller revisors bekræftelse.
Vær desuden opmærksom på, at hvis du ophører med indbetalinger inden 10 år, vil SKAT gøre dine tidligere fradrag ugyldige. Du kan
dog selvfølgelig undgå dette ved at melde dig ud af Buddhistisk Samfund (bristede forudsætninger).
Du kan læse mere på SKATs hjemmesider i pjecen ”Gaver til velgørende foreninger”.

