Aftale nr._______ (udfyldes af KPI)
Navn:______________________________________________________________________
Adresse:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CPR-nr.:_____________________________
Jeg forpligter mig herved til at give Kristent Pædagogisk Institut et årligt beløb:
1) Svarende til ______ % af min
Sæt x (Se forklaring på bagsiden.)

 Bruttoindkomst i 10 år, dog højst så længe jeg lever.
 Personlige indkomst i 10 år, dog højst så længe jeg lever
 før AM-Bidrag eller  efter AM- Bidrag.
Ydelsen betales af indeværende års indtægt, med mindre der afkrydses her:
 Jeg ønsker, at ydelse skal betales af det foregående års indtægt.
Beløbet betales første gang i år ________.
Jeg er indforstået med hvert år til KPI at indsende min aktuelle årsopgørelse fra skattevæsnet
som dokumentation for min indkomsts størrelse.
2) Et fast årligt beløb på kr. ______________ i 10 år, dog højst så længe jeg lever.
Beløbet betales første gang i år _________.
Gavebrevsforpligtelsen er retsligt bindende. En giver kan dog løses, såfremt forudsætningerne
ikke længere er til stede.

Dato________ Givers underskrift: ____________________________________________

Modtagers underskrift:______________________________________________________
(Daglig leder)

Regler for gavebreve (ligningsloven § 12, stk. 3)
Hele gavebrevsydelsen kan fratrækkes i din skattepligtige indkomst.
Du kan tegne dig for en fast procentdel af din årlige indkomst eller et fast beløb.
Du kan give op til 15.000 kr. uanset indkomstens størrelse.
Du kan give op til 15 % af din bruttoindkomst.
Bruttoindkomst er din personlige indkomst plus tillæg af positiv kapitalindkomst.
Personlig indkomst er din A- og B-indkomst plus overskud af egen virksomhed.
Vedr. AM-Bidrag
Bruttoindkomsten beregnes inden fradrag af AM-Bidrag.
Personlig indkomst kan enten beregnes inden eller efter AM-Bidrag – kryds af på side 1, hvad
du ønsker.
Skattepligtig indkomst beregnes efter fradrag af AM-bidrag.
Vedr. betaling af indeværende eller det foregående års indkomst
KPI råder til at betale procentvise gavebreve på grundlag af indeværende års indkomst, da
gaverne dermed står i forhold til den aktuelle indtægt. Dog kan det være vanskeligt at beregne
det præcise beløb, hvis man har valgt den skattepligtige indkomst som grundlag, da dette beløb
først endeligt kendes, når årsopgørelsen er færdig i marts-april året efter. Af denne eller andre
grunde kan man på side 1 vælge at betale på grundlag af det foregående års indtægt.

15.600 kroners reglen (ligningsloven § 8a)
Du kan give op til 15.600 kr. pr. år (2017). Gavebeløbet kan fratrækkes i den skattepligtige
indkomst.
Ægtefæller begge give – og få fradrag for – 15.600 kr.
Hele beløbet behøver ikke være givet til samme organisation.
Du kan benytte 15.600 kroners reglen parallelt med gavebrevsordningen.

Testamentariske gaver
Kristent Pædagogisk Institut yder vederlagsfri juridisk bistand ved oprettelse af testamente, hvor
Kristent Pædagogisk Institut er betænkt. - Henvendelse herom til KPIs kontor.

Indsendelse og spørgsmål
Omstående gavebrev udfyldes og indsendes til KPIs kontor, hvorefter du vil modtage originalen
samt en kopi. Originalen er til eget brug. Kopien kan indsendes til skattemyndighederne i din
bopælskommune.
Er der spørgsmål, så ring, skriv eller e-mail til KPIs kontor:
Åbuen 28, 3400 Hillerød
Tlf. 28 40 53 14, email kpi@kpi.dk

