Subject:Tilsagn, Bladpuljen 2015
Date: Mon, 16 Mar 2015 14:00:40 +0000
From: Eva Sønderstrup-Andersen <esa@kulturstyrelsen.dk>
info@migraeniker.dk <info@migraeniker.dk>
To:
Distributionstilskud fra Bladpuljen i 2015, Id-nr. 1745
Kære Migrænikerforbundet
Det glæder os at kunne meddele, at Bladpuljens fordelingsudvalg har besluttet at give
distributionstilskud til MigræneNyt i 2015. Idet der henvises til Bekendtgørelse nr. 1099 af 9.
september 2013 om distributionstilskud til visse periodiske
blade og tidsskrifter har fordelingsudvalget lagt følgende til grund:
Hovedindholdet i bladet falder inden for den tilskudsberettigede kategori Almennyttige eller
almenvelgørende emner og opfylder lovgivningens øvrige betingelser for at opnå tilskud.
Det foreløbige beregnede tilskud er i 2015 på kr. 3.189,66.
Dokumentation for 2014 angivet i ansøgningsskemaet viste, at I ikke havde modtaget for meget i
tilskud i 2014, der vil dermed ikke ske modregning i tilskuddet for 2015. Det endelige tilskud vil
blive beregnet efter klagerunden i maj måned og vil blive udbetalt til foreningens NemKonto
primo juni 2015.
Tilskuddet er udregnet i forhold til oplysningerne i jeres ansøgning om, at I i 2014 udsendte 4
numre med gennemsnitlig 26 sider pr. blad. I 2014 udsendte I i alt 1939 eksemplarer af bladet til
abonnenter eller betalende medlemmer.
Kulturstyrelsen indberetter udbetalingen af tilskuddet til SKAT på CVR-nr. 30840828, jf.
Skattekontrolloven § 7A, stk. 2, nr. 8. Alle skattepligtige virksomheder skal selvangive tilskuddet.
Hvis beløbet ikke kan udbetales som følge af manglende eller forkerte oplysninger fra
tilskudsmodtager, bortfalder tilskuddet med udgangen af vedkommende finansår. Det påhviler
tilskudsmodtager at sikre, at oplysningerne er korrekte, og meddele eventuelle fejl og mangler til
Kulturstyrelsen.
Fordelingsudvalget er nedsat af kulturministeren i henhold til Lov nr. 1214 af 27. december 2003.
Udvalget består af:
• Professor, dr. jur. Peter Blume, formand, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
• Forskningschef, dr. phil. John T. Lauridsen, Det Kongelige Bibliotek
• Journalistisk direktør Christian Kierkegaard, Danske Medier
En eventuel klage vedrørende afgørelsen kan indbringes for Bladpuljens fordelingsudvalg senest
den 24. april 2015 kl. 12.00. Udvalget har den endelige administrative afgørelse, jf.
bekendtgørelsens § 3, stk. 3. Klagen sendes til
bladpuljen, bladpuljen@kulturstyrelsen.dk. Id-nummer 1745 bedes anført i klagen.

I bør gemme denne mail, da I ikke vil få tilsendt yderligere information til brug for
årsopgørelse/selvangivelse i forhold til SKAT.
Hvis I har spørgsmål, kan I læse mere på vores hjemmeside om ordningen, lovgivning m.m.
http://www.kulturstyrelsen.dk/medier/aviser-og-blade/bladpuljen/
Hvis I ikke kan finde svar på jeres spørgsmål her, kan I kontakte sekretariatet pr. mail,
bladpuljen@kulturstyrelsen.dk, eller eventuelt på tlf. 33 73 33 28. Husk at oplyse jeres Id-nr. ved
henvendelse.
Med venlig hilsen
Eva Sønderstrup-Andersen
Konsulent

