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Sådan støtter du
Der findes flere måder at bidrage på, hvis du vil støtte Fugleværnsfondens arbejde: 

SMS: Sms FUGL50 eller FUGL100 til 1414 - du støtter med 50 eller 100 kroner her og nu *)
NETBANK: Indbetal et bidrag på reg.nr. 4180 kontonr. 509 4232 (også muligt via hjemmeside)
MOBILEPAY: Overfør et bidrag til 2345 2948 - du bestemmer selv beløb *)
*) Såfremt du ønsker skattemæssigt fradrag, skal Fugleværnsfonden kunne identificere din donation.
 
Derudover er der mulighed for at testamentere til Fugleværnsfonden, at give mindegaver i stedet for 
blomster ved begravelser/bisættelser og at udstede gavebreve. Se på www.fuglevaernsfonden.dk for 
mere information eller ring til sekretariatet på tlf. 3328 3839. 

Orientering om skattefradragsregler i 2017
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-nummer. 
 
Firmaer, der ønsker et skattemæssigt fradrag, skal oplyse firmaets CVR-nummer til brug for Fugle-
værnsfondens indberetning til SKAT.
 
Når beløb og CPR-nummer indberettes efter skatteårets slutning, vil SKAT fortrykke det fradragsbe-
rettigede 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-nummer enten ved at udfylde og indsende en blanket, som findes på Fugle-
værnsfondens hjemmeside www.fuglevaernsfonden.dk eller ved at oplyse det telefonisk på tlf. 3328 
3839.
 
NB! Dette er kun nødvendigt, hvis man ønsker at benytte sig af den skattemæssige fradragsmulighed 
og ikke tidligere har oplyst sit CPR-nummer.
 
Du kan i 2017 maksimalt fratrække 15.600 kr. Der gøres opmærksom på, at der fra skatteåret 2012 
ikke længere er et bundfradrag på 500 kr. Har du spørgsmål angående skattefradragsreglerne, er du 
velkommen til at kontakte Fugleværnsfondens sekretariat på tlf. 3328 3839 eller læse om reglerne på 
www.fuglevaernsfonden.dk. 


