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Arv til Bridgefonden
Bridgefonden er sat i verden for at samle
penge ind til at udvikle, udbrede og
styrke turneringsbridge både som konkurrencesport og som social aktivitet.
I Bridgefondens bestyrelse er vi
glade for alle bidrag, store som små.
Bidragene kan trækkes fra i skat, fordi
fonden er godkendt som almennyttig
(op til 15.000 kr. om året i alt til almennyttige formål). Denne godkendelse
kræver dog, at Bridgefonden hvert år
modtager mindst 200 kr. fra mindst
100 personer. Ellers vil SKAT inddrage
godkendelsen. Derfor arrangerer
fonden hvert år en turnering under
festivalen i Svendborg, og vi er taknemlige for dem, som påtager sig at betale
200 kr. årligt.
Nogle bridgespillere har et ønske om
at give et bidrag til bridge ved død, det
vil sige at indsætte Bridgefonden som
arving i et testamente.
Skattegodkendelsen betyder, at arv
er fri for boafgift. Mens andre arvinger
skal betale boafgift med 15 % eller boog tillægsboafgift med 36,25 %, går hele
det beløb, der testeres til Bridgefonden,
til de formål, som Bridgefonden støtter.
Testator kan bestemme, at de boafgifter, som hviler på andre arvingers
arv, betales af den arv, der tilfalder
Bridgefonden.
Et eksempel viser fordelene herved:
Afdøde, der ikke har ægtefælle eller børn,
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efterlader sig 3 mio. kr. En nevø skal
arve 2 mio. kr., og som tak for mange
fornøjelige timer ved bridgebordet
får Bridgefonden resten, 1 mio. kr. Af
nevøens arv betales 36,25% i afgift,
svarende til 725.000 kr., så han modtager
netto 1.275.000 kr. Bridgefonden får
resten 1 mio. kr. uden afgift.
Hvis det i stedet i testamentet er
bestemt, at nevøen skal arve 1.275.000
kr. med boafgiften betalt af dødsboet/
Bridgefonden, så udgør bo- og tillægsboafgift af 1.275.000 kr. kun 462.188 kr.
Nevøen modtager
Bridgefonden modtager
resten
- heraf betales i boafgift
af nevøens arv
Netto til Bridgefonden

1.275.000 kr.
1.725.000 kr.
- 462.188 kr.
1.262.812 kr.

Nevøen modtager altså det samme
beløb i de 2 situationer, mens fonden
modtager 262.812 kr. mere, end fonden
ellers ville have modtaget. Fordelen
opstår, fordi Bridgefonden ikke skal
betale afgift af sin arv.
Det er dødsboet, der beregner og
betaler boafgifterne. Normalt fordeles
de imellem arvingerne forholdsmæssigt,
men andet kan aftales eller fremgå af
testamentet. SKAT har forelagt spørgsmålet for Østre Landsret i en sag, hvor
3 personer var indsat som legatarer, og
boet i øvrigt skulle tilfalde 2 almennyttige institutioner, der var fritaget for
afgift. Ifølge testamentet skulle boet
afholde boafgifterne. Dommens resultat
blev som beskrevet i eksemplet (naturligvis med andre tal). Sagen er beskrevet
i SKM 2003.122Ø (TfS 2003.249).

Også almennyttige institutioner, der
ikke i forvejen har en godkendelse fra
SKAT, kan opnå fritagelse for boafgift,
idet SKAT har mulighed for konkret at
bevilge afgiftsfritagelse for arv og legat,
som tilfalder foreninger, selskaber eller
stiftelser med almenvelgørende eller
andet almennyttigt formål.
Som nævnt behøver Bridgefonden
ikke en sådan konkret fritagelse, fordi
Bridgefonden allerede er godkendt af
SKAT. Det er muligt i testamentet at
gøre indsættelsen af Bridgefonden som
arving betinget af denne afgiftsfrihed.

Giv et bidrag til Bridgefonden og vind en aften
med en stjernemakker

Alle, der i år har
indbetalt mindst
200 kroner til
Bridgefonden inden
31. december 2016 er
med i lodtrækningen
om deltagelse i pro/am-turneringen under Copenhagen Bridge
Invitational 2017 torsdag den 19.
januar.
Bridgefonden vil byde på en
topspiller på auktionen, som bliver
makker med den heldige vinder af
lodtrækningen.
For fortsat at være fritaget for arveafgift skal Bridgefonden modtage
donationer fra 100 bidragsydere
årligt. Donationen kan trækkes fra i
skat ved oplysning af cpr. nummer.
Læs mere og giv dit bidrag via
bridgefonden.dk
Bridgefonden støtter bridgeprojekter særligt til gavn for børn og
unge.

DBf har modtaget
arv to gange i 2016
Før Bridgefonden blev dannet, ønskede
dedikerede bridgespillere at testamentere til Danmarks Bridgeforbund.
Spørgsmålet var, om DBf kunne blive
fritaget for arveafgift.
I år har DBf modtaget arv to gange
og med succes fået prøvet fritagelsen
for arveafgift hos SKAT.

Arv 1
• Legat på godt 1,3 mio. kr.
• Øremærket til »juniorarbejdets
fremme, såvel kvalitet som kvantitet«
• SKAT har godkendt, at arven til DBf
fritages for boafgift og tillægsboafgift
• Det er første gang, DBf har fået boafgiftsfritagelse.
• Der kan nu henvises til denne sag ved
fremtidige arvesager
• Arven indgår som en del af DBf’s
formue
• DBf’s forretningsudvalg bevilger
midler til aktiviteterne og har
allerede bevilget 100.000 kr. til Dansk
Skolebridge
• Arvelader ønsker ikke navne nævnt i
forbindelse med omtale af arven

Arv 2
•
•
•
•

Legat på 100.000 kr. efter evt. boafgift
Boet efter Elin Ryssel Jørgensen
Beløbet ikke øremærket
Ud over legatet er der i testamentet
også bestemmelse om dannelse af en
fond.
• Bobestyrer forventer ikke, at der kan
komme udbetalinger fra fonden før
tidligst i 2018
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