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Skolepuljen
Baggrund:
Vedtagelsen af oprettelse af en Skolepulje havde én baggrund:
Fordi der er brug for flere kristne friskoler.
Idéen blev lanceret på en generalforsamling i 2001 og vedtaget på generalforsamlingen i 2002.
Der blev nedsat et udvalg til at arbejde for kapitaltilførsel til en pulje, som skulle støtte oprettelse af nye
kristne friskoler, yde økonomisk støtte til nybyggeri og/eller renovering.
Foreningen af Kristne Friskoler har helt siden 1970’erne haft ret til at modtage fradragsberettigede gaver
iht. Ligningslovens § 8A. Under opbygningen af Skolepuljen blev der stillet nye krav fra Skat til
administrationen af fradragsberettigede gaver. Foreningens bestyrelse besluttede derfor, at al fremtidig
gaveadministration skulle lægges over i Skolepuljen, der derved fik en yderligere opgave.
Skat har godkendt administrationen.
Skolepuljens kapital opbygges således af gaver fra privatpersoner, donationer fra firmaer, tilskud fra Tips- &
Lotto, fundraisingsmidler fra ind- og udland.
Skolepuljen er altså en integreret del af Foreningen af Kristne Friskoler. Den er ikke registreret som fond,
men er en intern konto i foreningens regnskab.
Ledelsen af skolepuljen er underlagt FKF’s bestyrelse.
Bevillingsretten er dog overgivet til Skolepuljens bestyrelse.
Skolepuljen er beskrevet i foreningens vedtægter, som kan hentes på FKF’s hjemmeside
www.kristne-friskoler.dk
Skolepuljen er altså et fordelingsorgan, som uddeler midler til foreningens nuværende og kommende
medlemsskoler.
Indbetaling af fradragsberettigede af gaver
Foreningen af Kristne Friskoler er af skattemyndighederne godkendt til at modtage gaver, som er
fradragsberettigede. Alle skattepligtige kan fratrække gaver under visse forudsætninger:
1. Gaver kan fratrækkes iht. Ligningslovens § 8A. Størrelsen af dette beløb ændres fra år til år. Skat
fastsætter et fradragsbeløb. Oplysninger kan hentes på Skats hjemmeside www.skat.dk
2. Der kan indbetales til forskellige godkendte organisationer/foreninger. Fra 01.01.2012 er reglerne
ændret til at alle gaver er fradragsberettigede fra 1 kr., dog skal der minimum gives en gave på 50
kr. til den enkelte forening for at beløbet er fradragsberettiget.
3. Gaver indbetales på foreningens konto. Gaver indberettes til Skat. Kvittering for indbetaling via
bank fås ved henvendelse til administrator af ordningen:
Jette Vibe Filbert, FKF, Bytorvet 7, 1. th., 8722 Hedensted – tlf. 9735 2099
4. Konto: Den Jyske Sparekasse: reg.nr. 8131 konto nr. 6580372668
5. Mobilepay: 36 372 – HUSK at angive cpr.nr., hvis der ønskes fradrag for gaven samt skolenavn

Godkendelse af retten til at modtage fradragsberettigede gaver
Retten til at modtage fradragsberettigede gaver har foreningen, som allerede nævnt, haft i mange år.
Kravene til godkendelse er dog de senere år blevet skærpet. Foreningen er godkendt som en
almenvelgørende organisation, som der er andre krav til end en kirkelig organisation. Vi skal kort beskrive
kravene:
1. Foreningen skal have 300 registrerede medlemmer. Skattemyndighederne har godkendt, at den
enkelte skole tæller som medlem. Desuden har Skat godkendt, at skolens leder, viceleder,
afdelingsleder + bestyrelse incl. suppleanter er godkendte medlemmer. Desuden er der en lille
specialitet, idet Skat har godkendt, at den såkaldte ejerkreds på de private skoler, dvs.
medlemsskoler oprettet før 1977, medtælles som medlemmer. Vi har dog ikke benyttet os af
sidstnævnte mulighed. Registrering af medlemmer og indbetaling af medlemskontingent sker hvert
år efter 5. september.
2. Der skal hvert år være min. 100 gavegivere.
Alle personer, der indbetaler min. 200 kr. tæller som en gavegiver.
3. Indbetalingen til foreningen/Skolepuljen er en frivillig, personlig gave.
4. Gaven er ikke fradragsberettiget, hvis giver har klausuleret gaven dvs. giver påbyder Skolepuljen at
videresende gaven til en bestemt skole. Skolepuljen har dog lov til ved tildeling af bevilling at
oplyse skolen om navn(e) på person(er), der ved indbetaling af gave har anført et tilhørsforhold
til en bestemt skole.
5. Den sidste ændring af skatteloven gælder fra 1. januar 2008. Ændringen betyder, at du ikke
længere selv skal indberette gaver på din selvangivelse. I stedet skal Skolepuljen (Foreningen af
Kristne Friskoler) indberette gaveindbetalinger med beløb og cpr.nr. for at du kan opnå fradrag. Det
betyder, at vi skal have oplyst cpr.nr., hvorefter vi vil registrere indbetalinger og sikre en korrekt
indberetning til Skat. Kvitteringer udsendes efter indberetning i januar i året efter indbetalingsåret.
6. Bevillinger fra Skolepuljen sker efter ansøgning fra skolen/arbejdsgruppen for en ny skole.
Bevilling fra Skolepuljen
Som allerede nævnt, så sker bevilling efter ansøgning.
Der er udarbejdet en instruks for administration og regnskab i Skolepuljen, herunder habilitetsregler i
forbindelse med behandling af bevillinger.
Min. 14 dage før møde i Skolepuljen sender skolen en ansøgning til foreningens sekretariat. Datoer for
disse møder vil blive oplyst til skolerne.
Ansøgninger behandles normalt 2 gange årligt for at holde administrationsudgifterne nede.
Der er udarbejdet en forretningsorden.
Intet medlem af bestyrelsen må deltage i en sagsbehandling, hvis der er tvivl om habilitet.
Ansøgningsskema kan hentes på foreningens hjemmeside www.kristne-friskoler.dk

Hvad kan der bevilges til?
1. Bevilling kan ske som tilskud eller som lån til oprettelse af nye kristne friskoler
2. Bevilling kan ske som tilskud eller som lån til renovering af bygninger og nybyggeri ved kristne
friskoler
3. Bevilling kan ske som tilskud eller som lån til driftsmæssige formål på kristne friskoler
4. Ved lån udstedes et gældsbrev til skolen
5. Tilskud bogføres i skolens regnskab under kontoen: Andre indtægter – gaver og lignende.
Mange skoler har gennem årene haft glæde af de tilskud, som stammer fra frivillige gaver til foreningen.
Ordningen med fradragsberettigede gaver kan kun opretholdes, hvis foreningen stadig har det nødvendige
antal givere dvs. min. 100 givere pr. år, som min. har givet en gave på 200 kr.
Vi skal derfor opfordre til at omtale og bruge ordningen.
Skolepuljens bestyrelse
Revisor Edvard Holm Nielsen, Rønne (formand), Kajstræde 1, 3700 Rønne,
Tlf. 4085 3756 – mail: revisoredvard@gmail.com
Skoleleder Thorkild Bjerregaard, Herning
Skoleleder Hans Ulrik Munk, Agerskov
Bestyrelsesmedlem Jens Peter Vrist, Århus
Sekretariatsleder Hans Jørgen Hansen, FKF

