Giv en gave til et godt formål
Uddannelse
Sydbornholms Privatskole blev i 2013 godkendt til momskompensation. For at bibeholde denne ret til
momskompensation, så skal følgende forudsætninger være opfyldt:
•

Vi skal have minimum 100 frivillige bidragsydere, som forærer skolen en gave på et beløb på
minimum 200 kr. (Beløbet kan trækkes fra i skat hos bidragsyder).

•
•

Bidragsydere må ikke være forældre til børn på skolen
Bidragsydere må ikke være ansat på skolen

Så derfor, såfremt du er interesseret i at støtte skolen med et sådant beløb, bedes du udfylde
nedenstående blanket samt indbetale gaven på skolens konto inden d. 30. december 2015. Du bedes
på indbetalingen oplyse:
 Private: Navn, adresse og cpr.nummer* oplyses på indbetalingen.
 Virksomhed: Virksomhedes navn, adresse og cvr-nummer* oplyses på indbetalingen.
Som tekst til indbetalingen skal desuden tilføjes: Gave.
*cpr-nummer / cvr-nummer: Krav for at kunne indberette til Skat, at bidragsyder har givet en gave, som
der er fradrag for.
Skolens konto: Reg.nr. 5031, Kontonr. 0001321892
Udfyldt blanket mailes / sendes til skolen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen og skolens ledelse

Pederskervejen 75, 3720 Aakirkeby ● telefon 56 93 19 10 ● skolen@sydbornholms.dk

Pengegaver og øvrige sponsorindbetalinger til Sydbornholms Privatskole er væsentlige bidrag
til skolens virke, og er med til at skabe mulighed for fortsat udvikling af skolens drift og
pædagogiske udvikling. Vi er dybt taknemmelige for al den støtte, vi kan få, stort som småt.
Bidrag der ydes til almennyttige formål, herunder privat- og friskoler kan fratrækkes i Skat hos
bidragyder, uanset om man er virksomhed eller privatperson.

Undertegnede giver hermed sit besyv til at stå opført på skolens gaveliste over bidragydere.
Listen anvendes udelukkende til dokumentation for skolens ansøgning om momskompensation, som indsendes til SKAT, samt til skolens revisor.
Ønsker du som bidragsyder yderligere markedsføring i forbindelse med bidrag, aftales dette
nærmere med skolens leder.
Undertegnede har valgt at støtte Sydbornholms Privatskole med:
Sæt kryds
Pengegave på 200 kr.
Pengegave på 250 kr.
Pengegave på 300 kr.
Pengegave på __________________ kr.
Skriv venligst med blokbogstaver
Navn: ___________________________
Adresse: _________________________
Cpr. nr.: _________________________

Virksomhed: __________________________
Cvr. nr.:_______________________
(Virksomhed og Cvr. nr. udfyldes kun hvis
bidragyder er et firma)

Underskrift: ___________________________________

Pederskervejen 75, 3720 Aakirkeby ● telefon 56 93 19 10 ● skolen@sydbornholms.dk

