
GAVEBREVSKONTRAKT
Jeg ønsker at yde støtte til KFUM og KFUKs arbejde ved at tegne dette gavebrev.  
Jeg forpligter mig til at yde støtte i mindst ti år – eller så længe jeg lever. Jeg er  
bekendt med KFUM og KFUKs gavebrevsregler.

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Telefon: Mobil:

E-mail:

CPR-nr.:

Evt. særligt ønske:

Dato: Underskrift:

Årets gavebeløb opkræves (sæt x):

Halvårligt

KvartalvisMånedsvis

Årligt

Startende fra måned/år:

Gavebrevet træder i kraft fra og med (årstal):

Jeg ønsker at betale et årligt beløb på kroner:

Jeg ønsker at tilmelde gavebrevet til Betalingsservice (sæt kryds)

Hvis du har sat kryds i ovenstående, skal følgende oplysninger udfyldes:

Pengeinstitut:

Registreringsnummer: Kontonummer:

Jeg er bekendt med at denne gavebrevskontrakt er juridisk bindende ved underskrift.  
Gavebrevsforpligtelsen bortfalder ved min død, før kontraktens udløb. Gavebrevsforpligtelsen  
bortfalder, hvis der sker en ændring i eksisterende fradragsregler, der ophæver fradragsretten.

Vi bekræfter at have modtaget ovennævnte gavebrev og er indforstået med at føre kontrol med at det lovede bidrag  
bliver indbetalt

Dato:KFUM og KFUK i Danmark



Oplysninger om gavebrevsordningen 
  
Fordele for KFUM og KFUK 
 - Med et underskrevet gavebrev kender vi på forhånd 
   en betydelig del af årets indtægter. 
 - Vi får bedre mulighed for at planlægge kommende års 
   aktiviteter. 
 - Gavebrevet hjælper os med at holde udgifterne på administration 
   af girokort og porto nede. 
 - Det er en stor hjælp og støtte for vores arbejde, at vores   
   indtægter er personlige gaver fra medlemmer og venner. 
  
Fordele for gavebrevstegneren 
 - Du støtter KFUM og KFUK i Danmark – et kristent børne- 
   og ungdomsfællesskab. 
 - Du kan opnå fradrag fra den første indbetalte krone. 
 - Du kan stadig give gaver til almennyttige formål ved siden 
   af gavebrevet i.h.t. ligningslovens § 8 A. 
  
Gavebreve er juridisk bindende 
 - Gavebreve kan kun tegnes af en person. Ægtefæller 
   skal have to forskellige gavebreve. 
 - KFUM og KFUK i Danmark har pligt til at sørge for at føre 
   kontrol med at det lovede bidrag bliver indbetalt. 
  
Indbetalingsfristen er ufravigelig: 
 - Det lovede beløb skal indbetales inden udløbet af det år, 
   hvor fradragsretten anvendes. Dvs. senest den 31. december 
   det pågældende år. 
  
Ikrafttrædelsestidspunkt: 
 - Gavebrevet er gældende fra underskriftsdato, uanset 
   om gavebrevet underskrives først eller sidst på året. 
  
Udløbstidspunkt: 
 - Gavebrevets løbetid er mindst 10 år. 
 - Gavebrevet fortsætter automatisk herefter. 
  
Opsigelse: 
 - Opsigelse skal ske med mindst et års varsel. 
 - Opsigelse skal ske skriftligt.
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