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Orientering fra Fugleværnsfonden om skattefradragsregler i 2012 
 
Bidrag til velgørende foreninger og fonde som Fugleværnsfonden kan gives på to forskellige måder: 
Enten ved frivillige bidrag, som ikke er aftalt på forhånd, eller via et gavebrev, hvor man forpligter 
sig til at give et fast, årligt bidrag i 10 år. 
 

Frivillige bidrag 
Efter gældende regler skal Fugleværnsfonden én gang årligt indberette hver enkelt bidragyders 
indbetalte og fradragsberettigede beløb til SKAT. For at kunne gøre dette, skal Fugleværnsfonden 
kende bidragyderens CPR. nr. Når beløb og CPR. nr. således indberettes efter skatteårets slutning, 
vil SKAT fortrykke det fradragsberettigede beløb på årsopgørelsen. Kun i de tilfælde, hvor beløbet 
er indberettet til SKAT og dermed fortrykt på årsopgørelsen, kan skatteyderen få et skattemæssigt 
fradrag. 
 
Man kan oplyse sit CPR. nr. på tre måder:  
1) På en mail til fvf@dof.dk, 2) via Fugleværns-fondens hjemmeside www. fuglevaernsfonden.dk, 
eller 3) man kan skrive det på girokortet, men det er altså kun nødvendigt, hvis man ønsker at 
benytte sig af den skattemæssige fradragsmulighed.  
 
Hvis man som bidragyder ikke ønsker et skattemæssigt fradrag, kan man helt se bort fra disse 
regler. Man kan fint indbetale bidrag til Fugleværnsfonden uden at oplyse sit CPR. nr. Blot skal 
man være klar over, at man så ikke kan fradrage beløbet på sin selvangivelse. 
 
Hvis firmaer ønsker et skattemæssigt fradrag, skal man oplyse firmaets CVR. nr. til brug for 
Fugleværnsfondens indberetning til SKAT. 
 
Du kan i 2011 fratrække max. 14.500 kr. Det hidtidige bundfradrag på 500 kr. bortfalder fra 
skatteåret 2012. Det vil først blive aktuelt ved den indberetning til SKAT, som Fugleværnsfonden 
foretager i januar 2013.  

 

Gavebrevsbidrag (forpligtende ydelser) 
Gavebrevsgivere kan som hidtil fradrage hele beløbet fuldt ud op til 15.000 kr. Hvis man ønsker at 
indgå en gavebrevsaftale på et større beløb, skal man være opmærksom på, at der er en begrænsning 
i forhold til ens indkomst. Man kan maksimalt få fradrag på 15 % af ens personlige indkomst med 
tillæg af positiv kapitalindkomst. Positiv kapitalindkomst opstår, når fx renteindtægter og visse 
gevinster på værdipapirer overstiger ens renteudgifter og tab på værdipapirer. Som det fremgår 
ovenfor, vil det være nødvendigt for Fugleværnsfonden at kende bidragsydernes CPR nr., men for 
gavebrevsgivere er det en del af gavebrevsaftalen. 
 
Hvis man har spørgsmål angående skattefradragsreglerne, er man velkommen til at rette 
henvendelse til Fugleværnsfondens sekretariat på telefonnummer 3328 3839 eller du kan læse om 
skattefradragsreglerne på Fugleværnsfondens hjemmeside på følgende adresse: 
http://www.fuglevaernsfonden.dk/.   

  
 


