SKATTEFRADRAG FOR GAVER
Ordningen:
Skatteytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner. Gaven må være pengebeløp
og minst Kr. 500 samlet i løpet av inntektsåret. For at gaven skal være fradragsberettiget må
organisasjonen være godkjent av likningsmyndighetene etter visse kriterier som er regulert i
skatteloven § 6-50. Oppdatert liste over godkjente organisasjoner finnes på internett på
www.skatteetaten.no. Skattefradraget er 22%.
Fradragsrett for gaver til Veteranforbundet SIOPS – Skadde i Internasjonale Operasjoner:

Du kan få skattefradrag for gaver fra kr. 500 inntil kr. 50.000
gitt til Veteranforbundet SIOPS i 2019.
Forutsetning for fradrag:
For at du skal kunne få skattefradrag må du fylle ut svarslippen under med informasjon om gavens
størrelse, giverens navn, adresse og personnummer/organisasjonsnummer, og sende til oss, slik at vi
kan foreta videre innrapportering til skattemyndighetene. For å gjøre dette trenger vi bekreftelse fra
deg på at vi kan foreta registrering av disse opplysningene, og formidle informasjonen videre til
skattemyndighetene ved årets slutt. Gaver som ikke blir innrapportert gir ikke rett til fradrag. For at
giver og innbetaling skal kunne identifiseres og dokumenteres må gaven være innbetalt til
Veteranforbundet SIOPS bankkonto, ev. kontant mot kvittering. Ved bruk av bankterminal må givers
navn føres på gjenpart til kontoret.
Dersom du ønsker å få skattefradrag for inntil kr. 50.000 gitt til Veteranforbundet SIOPS i løpet av
2019, må du fylle ut svarslippen nedenfor og levere denne til kontoret, eller sende den pr post til oss
senest innen 05.januar 2020. Dersom du ønsker at denne registreringen skal gjelde for flere år
fremover må du krysse av for dette. Har du spørsmål knyttet til ordningen med skattefradrag for
gaver, så ta kontakt med oss på tlf 22 69 56 50 eller e-post: post@siops.no.
□

Jeg ønsker skattefradrag for gaver gitt til Veteranforbundet SIOPS – Skadde i Internasjonale
Operasjoner, og gir Veteranforbundet SIOPS fullmakt til å registrere følgende opplysninger og
til å formidle disse til skattemyndighetene ved årets slutt.

Navn: ______________________________________________________
Adresse: __________________________________________
_________________________________________________
Fødselsnummer/organisasjonsnummer. (11/9 siffer)_______________________________________
Beløp som ønskes fradrag for; kr.____________________________

□
□

Denne registreringa gjelder kun for 2019
Jeg ønsker at denne registreringen også skal gjelde for framtidige år, med maksimalt fradrag,
inntil jeg gir beskjed om noe annet.

Dato/Signatur: ______________________________________________________________

