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V e j l e d n i n g  v e d r ø r e n d e f r a d r a g
i f ø l g e

FORPLIGTELSESERKLÆRING

1. Hvem kan afgive forpligtelseserklæring?
Enhver myndig person.

2. For hvem gælder erklæringen?
Forpligtelseserklæringen gælder kun den, som har underskrevet erklæringen. Ægtefæller skal derfor underskrive hver sin erklæring, hvis der ønskes fradragsret i begge ægtefællers indtægt.

3. Hvoraf beregnes den procentvise årlige ydelse?
a. sidste års personlige indkomst.
Den personlige indkomst opgøres i henhold til skattelovgivningens bestemmelser. Størrelsen af den personlige indkomst fremgår af skattevæsenets årsopgørelse.
b. sidste års personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst.
Såvel personlig indkomst som positiv kapitalindkomst opgøres i henhold til skattelovgivningens bestemmelser. Størrelsen af begge beløb fremgår af skattevæsenets årsopgørelse.
c. s ids te år s  ska t tep l i g t ig e  a l mi nd el ig e  ind koms t .
Den skattepligtige almindelige indkomst opgøres henhold til skattelovgivningens bestemmelser.
Størrelsen af beløbet fremgår af skattevæsenets årsopgørelse.
d og e. sidste års A-indkomst
A-indkomsten er summen af den skattepligtiges lønindtægter (hhv. efter og før AM-bidrag) i et indkomstår, uanset antallet af ansættelsesforhold.
f og g.indeværende års A-indkomst Se under d og e.

4. Begrænsninger i fradragsretten:
Man skal være opmærksom på skattelovgivningens regler om begrænsninger i størrelsen af det beløb, som kan fradrages ved opgørelsen af den forpligtedes beskatningsgrundlag. Oplysninger om gældende
begrænsninger udleveres i forbindelse med indgåelse af forpligtelseserklæring. Såfremt man forpligter sig i forhold til sidste års indkomster, skal man være opmærksom på, at begrænsningstallene ved
forpligtelsen med en fast procent fastsættes ud fra indeværende års indkomster. Som hovedregel kan den forpligtede max. fradrage 15% af indkomsten.

5. Regler for forpligtelsens gyldighedsperiode:
Forpligtelseserklæringen er normalt bindende for en periode på 10 år, hvorefter en ny må oprettes.
Erklæringen kan ophæves hvis der sker uforudsete ændringer i den forpligtedes økonomiske situation, det være sig arbejdsløshed, sygdom eller lignende.

6. Dokumentations- og kontrolpligt:
Fra indkomståret 2008 er Children’s Mission omfattet af en obligatorisk indberetningsordning, som betyder, at Children’s Mission 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 LM, hvor meget LM skal indberette til henholdsvis opfyldelse af
gavebrevet og § 8A.
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. Forpligtelseserklæringen er juridisk bindende.
Dette medfører, at Children’s Mission gennem hele forpligtelsesperioden har pligt til at sørge for, at de ifølge forpligtelsen lovede bidrag rettidigt indbetales.

8. Indbetalingsfrist:
Hele det fradragsberettigede bidrag skal være indbetalt inden udløbet af det kalenderår, hvori fradragsretten anvendes. Fradrag gives alene for forfaldne og indbetalte beløb.

9. Ikrafttrædelsestidspunkt:
Aftalen er gældende for hele det år, hvori den skrives, uanset om den underskrives først eller sidst på året.
Forpligtelsen er gældende for det år, hvori erklæringen underskrives. Tidspunktet kan være vilkårligt over året og fradrag/forpligtelse starter ved den ønskede dato.

10. Ophørstidspunkt:
Forpligtelsen ophører med udgangen af det 10. år .
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