FAST GAVE TIL DFS
CPR-nr.:
Navn
Adresse
Postnr./by
Telefon
E-mail

Jeg ønsker at give et fast beløb på:		

kr.

Jeg ønsker at give dette beløb:
hver måned

hvert kvartal

hvert år.

Oplysninger til Betalingsservice:
Reg.nr.		

Kontonr.

Gavebrev eller fast gave?
Med et gavebrev giver du DFS sikkerhed for faste gaveindtægter i en årrække, og du får
samtidig en skattefordel, da op til 15 % af din indkomst er fradragsberettiget efter ligningslovens § 12. Du kan tegne gavebrev på en procent af din indkomst eller på et fast årligt beløb.
Med gavebrevet forpligter du dig til at give en årlig ydelse for livstid eller i en årrække på
mindst 10 år, dog højst så længe du lever. Ved gavebrev på procent forpligter du dig til at give
DFS adgang til de nødvendige oplysninger på din årsopgørelse, da det er DFS, der indberetter
dine ydelser til Skat. Du kan også gi’ os adgang til at hente oplysningerne hos Skat - se vejledning på gave.soendagsskoler.dk
Med en fast gave støtter du DFS økonomisk i en fast givertjeneste uden at binde dig selv juridisk (som ved gavebrev). Den faste gave bliver typisk kaldt månedsgave, men kan også gives
med andre intervaller.
Du kan (pr. 2019) årligt få fradrag for gaver op til 16.300 kr. efter ligningsloven § 8A.
Ægtefæller har derfor et samlet fradrag på 32.600 kr.

TAK FOR DIN GAVE!
DANMARKS FOLKEKIRKELIGE SØNDAGSSKOLER ØNSKER AT INSPIRERE TIL, AT BØRN I DANMARK SKAL HØRE OM GUD.
DIN FASTE GAVE ER MED TIL AT GØRE DET MULIGT. TAK!

GAVEBREV TIL DFS
CPR-nr.:
Navn
Adresse
Postnr./by
Telefon
E-mail

Jeg forpligter mig til at give Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler et årligt beløb:
i min. 10 år (højst så længe jeg lever) eller

for livstid. Første gang i år:

Jeg ønsker at give et fast årligt beløb på:		

kr.

eller
Jeg ønsker beløbet beregnet som

% af min årlige skattepligtige indkomst.

Beløbet beregnes af sidste års indkomst, hvis ikke andet aftales.
Jeg er indforstået med at give DFS de nødvendige oplysninger vedr. min indkomst hvert år.
Hvis lovgivningen ændres og gaven ikke kan fratrækkes min indkomst, kan forpligtelsen bortfalde.

Jeg ønsker, at beløbet trækkes over PBS ...

Reg.nr.		
eller

hvert kvartal

hvert år.

Kontonr.
Jeg ønsker selv at foretage indbetalingen.

Underskrift

Underskrift (DFS)

TAK FOR DIN GAVE!
DANMARKS FOLKEKIRKELIGE SØNDAGSSKOLER ØNSKER AT INSPIRERE TIL, AT BØRN I DANMARK SKAL HØRE OM GUD.
DIT GAVEBREV ER MED TIL AT GØRE DET MULIGT. TAK!

