
TILSAGNSERKLÆRING
Jeg/vi ønsker at give et gavebeløb til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter

Kr.:__________________

Betalingsmuligheder:

Jeg/vi indsætter beløbet via DGI’s Gavefond – www.DGI.dk/gaver. Her finder du titlen 

Hald Ege Idrætscenter – Ny multihal, hvor pengene indbetales med Dankort senest 1. 

oktober 2014.

Jeg/vi overfører pengene til Hald Ege Idrætscenters bankkonto i Andelskassen. Reg.nr. 

5999 Kontonummer 0001001856. Seneste indbetaling er 1. oktober 2014. 

Jeg/vi ønsker at give et KONTANT gavebeløb til udvidelse af hallen. Du modtager 

kvittering for din kontante betaling ved aflevering af tilsagnserklæring til den frivillige 

indsamler.( Vær opmærksom på at beløb indbetalt på denne måde ikke er fradragsberettiget.)

Tilsagnserklæring afleveres i vedlagte kuvert på en af følgende måder:

 I Hald Ege Idrætscenters postkasse

 Afleveres til den frivillige indsamler, som kommer og ringer på din dør

 Hent tilsagnserklæringen elektronisk på www.Haldegeidrætscenter.dk – print erklæring og 

udfyld den. Skannes derefter ind og sendes til Bondethomas@ymail.com

Navn:  _____________________________________________________________

Adresse: _____________________________      Postnr.: _____    By: ___________

Email:________________________________     Tlf:_________________________

Dato:_____________________             Underskrift: _________________________



Ønsker du fuld anonymitet!

Læs mere i husstandsomdelingen – Du kan finde den på www.Haldegeidrætscenter.dk

Fradragsberettiget støtte

Hvis du ønsker fradrag for gavebeløbet, skal der indbetales via DGI’s gavefond med Dankort – www.DGI.dk/gaver

Bemærk at værdien af skattefradraget først kommer til ”udbetaling”, når slutopgørelsen for skatteåret 2014 sker i 

foråret 2015. Man vil således selv skulle udlægge fradragsbeløbet i mellemtiden. 

Fradraget kan ikke udgøre mere end 14.800 kr. årligt (2014). 

Herunder kan du se hvor stor værdi, du får i fradrag, ved indbetalinger fra 1.000 kr. til 14.800 kr., samt hvad 

”netto-udgiften” bliver efter skattefradraget.

DGI har anvendt metoden ved flere andre halprojekter – reglerne er beskrevet i skattelovgivningen under : 943-3 

ligningsmæssige fradrag – gaver til almennyttige institutioner. 

Du kan ifølge ligningslovens § 8 A fradrag gaver til foreninger, stiftelse, institutioner m.v.. hvis midlerne anvendes i 

almenvelgørende eller på anden måde almennyttige øjemed til fordel for en større kreds af personer, og som 

skatteministeren har godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver. 

Har du spørgsmål, som du ikke fik besvaret, er du velkommen til at kontakte Thomas Bonde på 

bondethomas@ymail.com eller tlf. 87 52 90 52

Støtte Skatteværdi - 31% Netto"udgift"

1000 310 690

2000 620 1380

3000 930 2070

4000 1240 2760

5000 1550 3450

6000 1860 4140

7000 2170 4830

8000 2480 5520

9000 2790 6210

10000 3100 6900

11000 3410 7590

12000 3720 8280

13000 4030 8970

14000 4340 9660

14800 4588 10212


