
 
 

Prostatakræftforeningen PROPA 
Jernbanegade 23 B 

4000 Roskilde 
Tlf.: 33 12 78 28 

Sekretariat@propa.dk 
www.propa.dk 

GAVEBREVSORDNINGEN 
 
Gaver for et enkelt år - Lign.l.§8A: 
 
Personer 
 
For at gavegivere kan opnå fuldt fradrag på indkomstopgørelse – beløb fra 1-15.600 kr. (2017) - skal PROPA 
indberette de i året modtagne beløb og gavegivers identitet (cpr-nr. for personer og cvr-nr. for virksomheder) til 
SKAT. PROPA indberetter kun gavegivernes identitetsoplysningerne til dette formål. 
(Det tidligere gældende bundfradrag pr. person er bortfaldet). 
Der gælder særlige regler, såfremt samlevende ægtefæller vil give en fælles gave. 
 
Firmaer 
 
Selskaber og andre skattepligtige institutioner er også omfattet af reglerne for fradrag for gaver og/eller ydelser 
efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3. 
Men for selskaber og andre skattepligtige institutioner kan fradraget for udgifter til løbende ydelser årligt højst 
udgøre 15 procent af selskabets skattepligtige indkomst. De 15 procent beregnes af den skattepligtige 
indkomst, før indkomsten er nedbragt med fradrag efter ligningslovens § 12, stk. 3. 
 

Ydelser, der skal gives mindst i 10 år - Lign. l.§12, stk.3: 
 
Et gavebrev er en støtteaftale mellem dig eller en virksomhed og PROPA. 
 
Med gavebrevet: 

• støtter du med samme beløb hvert år i mindst 10 år 

• kan du trække hele det årlige støttebeløb fra 

• bestemmer du selv beløbets størrelse 

• kan du betale én gang årligt med girokort eller op til fire gange årligt med PBS 

• private har en skattefradrag svarende til gaven – dog maks. 15% af giverens pers. indkomst 

• virksomheder har ligeledes et skattefradrag på maks. 15% af selskabets skattepligtig indkomst 
 

Den særlige fradragsregel 
Når du tegner et gavebrev, kan du trække det årlige støttebeløb fra i skat. Med gavebrevet kan du trække det 
fulde beløb fra - uanset beløbets størrelse. 
Beløbet påføres på selvangivelsen under 'Ligningsmæssige fradrag - gaver til foreninger mv. Det er en god ide 
at gemme kvittering eller kontoudtog til skattevæsenet.  
OBS: For beløb over 15.600 kr. årligt gælder særlige regler. 
 

Gavebrevet kan opsiges 
Du kan til enhver tid opsige gavebrevskontrakten, men fradraget er juridisk forpligtende. 
Det betyder, at skattevæsenet vil kunne kræve, at du tilbagebetaler fratrukne beløb, hvis du opsiger gavebrevet, 
inden de 10 år er gået. 
 

Gavebrevet går ikke i arv 
I tilfælde af dødsfald ophører gavebrevet, og fradrag skal ikke tilbagebetales. Der overgår ingen forpligtelser til 
pårørende. 
 

Forlængelse efter 10 år 
Efter de 10 år fortsætter gavebrevet, indtil du opsiger det. Du tager fra år til år stilling til, om du ønsker at 
fortsætte støtten. 
Hvis du ønsker at oprette et gavebrev, er der skema på efterfølgende side. 
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GAVEBREV 
 
 
Fra        Til 
 
CPR-/CVR-nummer _________________________     CVR-nummer 28876343 

    
   PROPA 

Navn _____________________________________     Prostatakræftforeningen 
 
Adresse __________________________________     Jernbanegade 23 B, Postboks 640 
 
Postnr.________ By ________________________     4000 Roskilde 
 
Telefon nr. _________________________    Tlf.: 33 12 78 28 
 
 
 
Undertegnede ønsker at støtte PROPAs arbejde med 
 
kr. ______________________________ 
 
skrives kr. __________________________________________ 
 
 
Beløbet kan indsættes på konto nr. 2464 5498 710 362 med navn og cpr.nr. i tekstfeltet. 
 
 
Min gaveydelse skal anvendes i overensstemmelse med foreningens vedtægter og være 
med til at styrke det vigtige arbejde inden for forskning, forebyggende oplysning og støtte til 
prostatakræftramte. 
 
PROPA indberetter årligt oplysning til SKAT om ydelsen. 

 
 
Gavebrevsyder      PROPA 

  Prostatakræftforeningen 
 

___________________, den ______________     Roskilde, den _________________ 
 
Underskrift        Underskrift 
 
 
_____________________________________     _____________________________ 
    
 
Indsendes til PROPASs sekretariat på ovenstående adresse. 
Efter indbetaling modtages kopi af gavebrevet underskrevet af PROPA Prostatakræftforeningen. 


