Gavebrev til:

I Mesterens Lys

(I henhold til ligningslovens § 12, stk. 3.)

Undertegnede:
Fulde navn:
Cpr-nr.:
Adresse:

Postnummer og by:

forpligter sig herved til for indeværende år og fremover i en periode på i alt 10 år at give I
Mesterens Lys et årligt beløb svarende til :
Udfyld kun enten beløb i kr. eller procent af personlig indkomst
Beløb pr. år i kr.:
Beløb pr. år i bogstaver:

Procent af min personlige indkomst før arbejdsmarkedsbidrag i flg. sidste års
årsopgørelse (skriv procenttal f.eks. ”10 %”):
Procent af personlig indkomst i bogstaver (f.eks. ”ti procent”):
Såfremt fradragsretten som følge af gældende regler bortfalder, ophører nærværende
forpligtelse med udgangen af efterfølgende skatteår. Forpligtelsen bortfalder ligeledes, hvis
jeg dør inden 10-årsperioden er udløbet.
Jeg er klar over, at ordningen kræver, at nærværende forpligtelse i givet fald kan
gennemtvinges ved retsforfølgning, og at jeg hvert år giver I Mesterens Lys de nødvendige
indkomstoplysninger i forhold til denne forpligtelse.
Sted og dato:
Bidragyderens forpligtende underskrift:
Underskrift for I Mesterens Lys:
Se vejledning på bagsiden

Vejledning
Gavebrevet udfyldes og returneres til I Mesterens Lys, Peter Bangsvej 1 D, 2000
Frederiksberg. Der vil så blive tilsendt to underskrevne eksemplarer – et til eget
brug og et til brug for skattevæsenet, hvis de måtte ønske det.
Der er principielt intet loft over størrelsen af tegningen, men der kan maksimalt
opnås skattefradrag for 15% af indkomsten. Der kan dog på trods af dette loft altid
opnås skattefradrag på kr. 15.000,-. Fradraget kan dog ikke overstige tegningen.
Bidragsyderen vil hvert år modtage en kvittering på årets samlede indbetaling.
Lovgivningen pålægger I Mesterens Lys at påse, at forpligtelsen i henhold til
erklæringen overholdes. I den forbindelse forpligter bidragsyderen sig til at forsyne
I Mesterens Lys med årlige oplysninger om indkomstforhold m.m. i henhold til
erklæringens ordlyd.
Det forpligtede årlige beløb skal indbetales til I Mesterens Lys inden årets udgang
på reg.7640 kontonr. 4009037. Beløbet kan dog sagtens indbetales af flere
omgange, f. eks. hver måned eller lignende.
I Mesterens Lys
Peter Bangsvej 1D,
2000 Frederiksberg

