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OVERDRAGELSE AF LEGAT TIL VIDENSKABELIGE ARBEJDER TIL AARHUS UNIVERSITET
Dette skema vedrører OVERDRAGELSE AF LEGAT TIL OMKOSTNINGER VED VIDENSKABELIGE ARBEJDER TIL AARHUS UNIVERSITET.Skemaet vedlægges projektoprettelsesskemaet. Desuden skal sædvanlig dokumentation ved projektoprettelser vedlægges.
OVERDRAGELSE AF GAVER TIL AARHUS UNIVERSITET
Dette skema vedrører OVERDRAGELSE AF TIL SPECIFIK ANVENDELSE PÅ AARHUS UNIVERSITET.Skemaet vedlægges projektoprettelsesskemaet. Desuden skal sædvanlig dokumentation ved projektoprettelser vedlægges.
Jeg er opmærksom på:- At gaven er skattepligtig for mig som oprindelig gavemodtager.- At videregivelse af gaven til Aarhus Universitet som et tilskud/gave med ovennævnte betingelser betyder, at universitetet indberetter videregivelsen af tilskuddet/gaven til SKAT, så den kan blive fradragsberettiget for mig ifølge ligningsloven.
BEMÆRKHvis pengene er gået omkring legat/gavemodtageren (indbetalt til AU fra legat/gavemodtageren) skal den interne faktura udstedes til legat/gavemodtageren (og ikke til tilbudsgiver/fonden).
Overdrager hermed vedlagte
Til Aarhus Universitet til anvendelse inden for følgende formål
Legat/gavegiver
Institutleder/Dekan
Underskrift for berigtigelse af overdragelsen
Forretningscontroller/Projektøkonom
Denne blanket vedrører OVERDRAGELSE AF GAVER TIL SPECIFIK ANVENDELSE PÅ AARHUS UNIVERSITET eller OVERDRAGELSE AF LEGAT TIL DÆKNING AF OMKOSTNINGER VED FORSKNING PÅ AARHUS UNIVERSITET.
 
Skemaet vedlægges projektoprettelsesskemaet. Endvidere skal sædvanlig dokumentation ved projektoprettelse vedlægges. (Blanketten skal kun fremsendes, hvis pengene går gennem overdrageren). Se proceduren for overdragelse af gaver/legater her.
 
BEMÆRK
Hvis pengene er indbetalt til legat/gavemodtageren og efterfølgende videregivet til AU fra legat/gavemodtageren skal den interne faktura udstedes til den person, der har videregivet pengene (og ikke til legat/gavegiveren f.eks fonden)
(Udfyldes hvis projektnavn og/eller projekt nummer er kendt)
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