Norea Gavebrev

Norea
Porsevej 6
6100 Haderslev

Navn

Cpr.Nr.

Adresse
Postnr.

By

E-mail

Tlf.

Jeg forpligter mig fra og med året 20

, at give:

Norea Radio Danmark, Porsevej 6, 6100 Haderslev
Et årligt beløb svarende til:
4%

6%

8%

10%

% af min:

Personlige indkomst (før fradrag af AM-bidrag)
Personlige indkomst (efter fradrag af AM-bidrag)
Skattepligtige indkomst
Beløbet beregnes af:
Foregående års indkomst
Indeværende års indkomst
Et fast årligt beløb på:
5.000 kr.

10.000 kr.

15.000 kr.

20.000 kr.

kr.

Tidsramme for gavebrevsaftalen:
Denne gavebrevsforpligtelse gælder i 10 år, dog højst så længe, jeg lever.

Jeg er bekendt med den forpligtelse, som jeg påtager mig ved min underskrift på dette gavebrev.
Jeg bekræfter at være indforstået med gavebrevsreglerne - se side 2.
Hvis lovgivningen ændres, så gaven ikke kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst, bortfalder min
forpligtelse. Ved underskrift accepterer du Noreas privatlivspolitik.

Sted

Dato

Underskrift
Udfyldes af Norea

Vi har modtaget ovenstående gavebrev og er indforstået med, i henhold til skattemyndighedernes krav, at føre kontrol med,
at forpligtelsen indbetales (se gavebrevsreglerne).

Gavebrev nr:
Venne nr:

Norea Radio Danmark (NRD)

Gavebrevet udfyldes, underskrives og sendes tilbage til Norea, hvorefter du vil modtage en kopi af gavebrevet.

Gavebrevsregler
1. Gaver, der er givet i henhold til et gavebrev (forpligtelseserklæring), kan fratrækkes i henhold til ligningslovens paragraf 12. Fradragsretten er maksimeret til 15% af den personlige indkomst + positiv nettokapitalindkomst. Uanset indkomststørrelse er der dog altid fradragsret for indtil 15.000 kr.
2. Ved oprettelse af gavebrev forpligter giveren sig til at yde et årligt beløb til NRD, enten som et fast beløb
eller som en procentdel af indkomsten. Den procentvise ydelse kan beregnes af:
• Den personlige indkomst før eller efter fradrag af AM-bidrag for indeværende års indkomst eller sidste
års indkomst.
• Den skattepligtige indkomst for indeværende år eller forrige års indkomst.
For selvstændigt erhvervsdrivende kan det være aktuelt at overveje ydelsesgrundlaget nærmere, da den
skattepligtige indkomst kan give store udsving, f.eks. ved salg af virksomhed.
3. Et gavebrev er personligt og ophører i tilfælde af givers død.
4. NRD er omfattet af en obligatorisk indberetningsordning, som betyder, at NRD skal indberette gaven til
SKAT, for at giveren kan opnå fradrag. Hvis den samlede gave i et kalenderår overstiger det, som er fradragsberettiget i henhold til dette gavebrev, anses det overskydende beløb som en § 8A-gave. Hvis gavebrevet er oprettet som en procentdel af indeværende års indkomst, er det giverens pligt inden indkomstårets
udløb (31/12) at meddele NRD, hvor meget NRD skal indberette til henholdsvis opfyldelse af gavebrevet og
§ 8A.
5. Det henstilles, at gavebrevsydelserne indbetales jævnt fordelt over hele året. Hele beløbet skal være indbetalt inden årets udgang. Hvor gavebeløbet beregnes af indeværende års indkomst, kan indbetalingsfristen for et eventuelt restbeløb forlænges til an har modtaget sin årsopgørelse i det efterfølgende år. Da det
er en betingelse for fradrag på selvangivelsen, at ydelserne både er forfaldne og betalte, kan fradrag kun
ske i det kalenderår, hvori beløbene er betalt.
6. Myndighederne forlanger, at gavebrevsmodtager fører nøje kontrol med forpligtelsens overholdelse. I den forbindelse skal der forevises dokumentation for størrelsen af beregningsgrundlaget.
Dette kan ske ved forevisning af skattevæsenets årsopgørelse eller en af skattevæsenet eller revisor udstedt bekræftelse på indkomsten.
7. Et gavebrev er en juridisk bindende forpligtelse. Det indebærer, at gavebrevsmodtager har pligt til at
sørge for, at ydelsen indbetales, om nødvendigt ad retslig vej. Da en sådan situation nødig skulle opstå, henstilles det, at man, inden man opretter et gavebrev, nøje overvejer, om man anser Norea Radio Danmark for
en organisation, man ønsker at være bundet til i en årrække fremover, og at man ikke sætter beløbet eller
procentsatsen højere, end at forpligtelsen kan overholdes.
Du er velkommen til at kontakte Norea Radio Danmark for evt. yderligere oplysninger.
Norea Radio Danmark
Porsevej 6, 6100 Haderslev, tlf. 42521100, info@norea.dk

