INDRE MISSION
HAR BRUG FOR DIG

INVESTER

I FREMTIDENS MISSION

MED EN FAST GAVEAFTALE
BLIVER DIN INVESTERING
MERE VÆRD
Det giver os mulighed for
∙ at ansætte nye missionærer og konsulenter
∙ at udvikle nye initiativer for børn, unge og voksne
∙ at planlægge langsigtet
∙ at spare tid og ressourcer i administrationen

SÅDAN KAN

DU

GIVE
FAST

til Indre Mission

Månedsgave

En månedsgave kan være en fordel for dig, der gerne vil i gang med
at give fast. Med en månedsgave giver du et fast bidrag hver måned.
Du kan til hver en tid ændre eller opsige din aftale, og du bestemmer
selv, hvor meget og hvor ofte du giver.
Du kan få fradrag for dine månedsgaver efter reglerne i Ligningslovens § 8A. Det
maksimale samlede fradrag for gaver til godkendte foreninger er 15.900 kr. (2018)

Gavebrev
Et gavebrev kan være en fordel for dig der har besluttet at give fast
over længere tid. Med et gavebrev giver du tilsagn om støtte i
mindst 10 år.
Gavebrevet kan lyde på en procentdel af din årlige indkomst eller et
fast årligt beløb. Vælger du gavebrev på fast beløb, har du med det
samme overblik over gavens størrelse. Vælger du gavebrev på procent
tilpasses gavebeløbet størrelsen af din årlige indkomst året før.
Tegner du gavebrev, kan du få fradrag for op til 15% af din personlige indkomst
efter reglerne i Ligningslovens § 12. Du kan dog altid få fradrag for 15.000 kr. uanset
størrelsen af din indkomst.

Flere oplysninger
På indremission.dk/støt finder du flere informationer.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
indsamlingskonsulent Anna-Kathrine T. Pedersen
anna-kathrine.tp@indremission.dk ∙ 8227 1330

Månedsgave til Indre Mission

Udfyld formularen og send den til: Indre Mission, Korskærvej 25, 7000 Fredericia
eller udfyld den elektronisk på indremission.dk /maanedsgave

Mine personlige oplysninger
Givernummer 	

eller CPR-nummer

Navn
Adresse
Postnummer

By

Tlf

E-mail

Jeg vil gerne støtte med
100 kr. månedligt			 500 kr. månedligt
250 kr. månedligt							 
kr. månedligt
	Jeg er indforstået med, at Indre Mission en gang om året ved årsskiftet indeksregulerer gavebeløbet, så min gave følger almindelig prisudvikling, dog max. 2% om året.

Jeg ønsker
selv at overføre til Indre Missions gavekonto: 7170 - 0002212631
at beløbet trækkes over Betalingsservice
hver måned 			

hvert kvartal 				

en gang årligt

Reg. nummer 						 Kontonr.

TAK

Din gave er med til at virkeliggøre missionen om
at Lede til Jesus – Leve i ham

Gavebrev til Indre Mission

Udfyld formularen og send den til: Indre Mission, Korskærvej 25, 7000 Fredericia eller
udfyld den elektronisk på indremission.dk /gavebrev

Mine personlige oplysninger
Givernummer 	

eller CPR-nummer 	

Navn
Adresse
Postnummer

By

Tlf

E-mail

Jeg forpligter mig til at støtte med et årligt beløb
Første gang i år
Gavebrevsforpligtelsen gælder principielt uden tidsbegrænsning, men kan efter 10 års forløb opsiges til udgangen af
kalenderåret med en måneds varsel, dvs. senest 30. november.

Gavebrevet skal være
A. et procentgavebrev, hvor beløbet beregnes som   

% af min årlige

skattepligtige indkomst
personlige indkomst
Beløbet beregnes af sidste års indkomst, hvis ikke andet aftales. Gavegiver forpligter sig til at give Indre Mission de
nødvendige oplysninger om størrelsen på indkomsten. Det kan ske ved at give Indre Mission adgang til at hente årsopgørelsen på SKATs hjemmeside eller ved selv at indsende årsopgørelsen til Indre Missions økonomiafdeling hvert år
inden udgangen af august måned.

B. et gavebrev på et fast årligt beløb på kr.
Gaven skal tilfalde
Udfyldes kun hvis beløbet ønskes anvendt i et lokalt fællesskab eller til en bestemt arbejdsgren

Jeg ønsker
selv at overføre til Indre Missions gavekonto: 7170 - 0002212631
at beløbet trækkes over Betalingsservice
hver måned 			

hvert kvartal 				

en gang årligt

Reg. nummer 						 Kontonr.

Dato og underskrift, gavegiver

Dato og underskrift, gavemodtager

