KLF, Kirke & Medier
Korskærvej 25,
7000 Fredericia

T +45 86 62 74 66
E hej@klf.dk
W www.klf.dk

Gavebrev
Navn

CPR-nummer

Adresse
Postnummer

By

Tlf

E-mail:

Jeg ønsker at tegne gavebrevet for (udfyld enten A eller B)
A: Et årligt beløb svarende til:
4%

6%

8%

10 %

% af min:

Personlige indkomst
Personlige skattepligtige indkomst
Beløb beregnes af foregående års indkomst.
B: Et fast årligt beløb på:
1.000 kr.

5.000 kr.

10.000 kr.

15.000 kr.

Gavebrevsforpligtelsen er bindende i 10 år gældende fra og med 2021.
Jeg ønsker
selv at indbetale beløbet på konto 9402-3277550
at beløbet trækkes over betalingsservice: reg.nr		
hver måned

hvert kvartal

kontonummer
hvert år

Sted			Dato					Underskrift
KLF, Kirke & Medier bekræfter hermed modtagelse...

Tak for din gave!
Vi passer godt på dine data – se privatlivspolitik på hjemmesiden https://klf.dk/privatlivspolitik

kr.

KLF, Kirke & Medier
Korskærvej 25,
7000 Fredericia

T +45 86 62 74 66
E hej@klf.dk
W www.klf.dk

Gavebrevsregler
Gaver, der er givet i henhold til et gavebrev (løbende ydelser) kan fratrækkes i henhold til
ligningslovens §12. Hele ydelsen er fradragsberettiget.
Den samlede fradragsret må dog højst udgøre 15 pct. af giverens personlige indkomst med
tillæg af positiv kapitalindkomst, men må dog altid være op til 17.000 kr. pr. år (2021).
Ved oprettelse af gavebrev forpligter giver sig til i 10 år at yde et årligt beløb, enten som et
fast beløb eller som en procentdel af indkomsten.
Et gavebrev er personligt og ophører i tilfælde af givers død.
Hvis lovgivningen ændres så gaven ikke længere giver fradrag bortfalder forpligtelsen.
KLF, Kirke & Medier er godkendt af Skat til at modtage fradragsberettigede gaver og samtidig
forpligtet til at indberette disse gaver til SKAT.
Hvis den samlede gave i et kalenderår overstiger det, som er fradragsberettiget i henhold til
gavebrevet anses det overskydende beløb som en §8A-gave.
Hvis gavebrevet er oprettet som en procentdel af indkomsten, er det givers forpligtelse at
oplyse om sidste års indkomst ved at indsende årsopgørelse.
Hele beløbet skal være indbetalt inden årets udgang.
Et gavebrev er en bindende juridisk forpligtelse og KLF, kirke & Medier er forpligtet til at føre
kontrol med at gavebrevsforpligtelsen overholdes og ydelsen indbetales. Derfor opfordrer vi
til ikke at sætte beløbe eller procentsatsen højere, end at forpligtelsen kan overholdes.
Når vi modtager gavebrevet, får du en kopi med vores kvittering retur.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

