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BIDRAGSBREV 

(Forpligtelseserklæring) 

 

Undertegnede:           Cpr. nr.: 

 

Boende: 

Mailadresse:              Tlf.:   

Ovenstående forpligter sig herved til at indbetale et bidrag til D.S.I. Bogø Navigationsskole, 

såfremt D.S.I. Bogø Navigationsskole indkalder bidrag i.f.m. indgåelse af købsaftale om 

erhvervelse samt efterfølgende drift af D.S.I. Bogø Navigationsskole jf. gældende vedtægter. 

Bidraget vil andrage kr. ____________    

Jeg er bekendt med, at denne forpligtelseserklæring er juridisk bindende, og at det påhviler 

mig at indbetale bidraget til D.S.I. Bogø Navigationsskole inden 8 dage, fra kravet om 

indbetaling er gjort mig bekendt. 

Denne forpligtelse er gældende i ét år fra underskrivelsen og bortfalder ved min eventuelle 

død før forpligtigelseserklæringens iværksættelse. 

Desuden bortfalder forpligtigelsen ved ophør af D.S.I. Bogø Navigationsskole jf. gældende 

vedtægter. 

Bogø              den ______ / _______________ 2017 

 

_________________________________________ 

                                (Underskrift) 

Vi bekræfter at have modtaget ovennævnte bidragsbrev (forpligtelseserklæring) og er 

indforstået med - i henhold til skattemyndighedernes krav såfremt D.S.I. Bogø 

Navigationsskole godkendes som fradragsberettiget - at det indbetalte bidrag bliver 

indberettet til SKAT. 

Bogø, den ___ / __________________ 2017 

 

Annette Jersholm                                                                     John Pedersen 

Kasserer                        Formand 

for D.S.I. Bogø Navigationsskole 

 

Den selvejende Institution 
Bogø Navigationsskole 

v/ kasserer Annette Jersholm 



Vejledning i forbindelse med oprettelse af forpligtelseserklæring 
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1. Hvem kan afgive forpligtelseserklæring? 

Enhver myndig person. 

 

2. For hvem gælder erklæringen? 

Forpligtelseserklæringen gælder kun den, som har underskrevet erklæringen.  

 

D.S.I. Bogø Navigationsskole ansøger om at blive godkendt som en fradragsberettiget 

institution, og ægtefæller og familiemedlemmer skal derfor underskrive hver sin erklæring, hvis 

der ønskes fradragsret i begge ægtefællers indtægt, såfremt D.S.I. Bogø Navigationsskole 

godkendes som fradragsberettiget ift. indbetalte bidrag. 

 

3. Betaling 

Ydelsen indbetales via bank eller som kontant indbetaling til D.S.I. Bogø Navigationsskoles 

kasserer, der udsteder kvittering. 

 

4. Indbetalingsfrist 

Indbetalingsfristen er 8 dage fra bidragsbrevet kræves indbetalt. 

 

Hele bidraget skal være indbetalt inden udløbet af det kalenderår, hvori fradragsretten vil være 

gældende jf. en evt. godkendelse som fradragsberettiget. 

 

5. Dokumentations- og kontrolpligt 

Skattevæsenet forlanger, at den berettigede selvejende institution fører kontrol med – og 

fremsender dokumentation for de indbetalte beløb. Dette sker via SKAT’s indberetningssystem 

og formularer og er baseret på cpr. nr. på den enkelte bidragsyder.  

 

6. Forpligtelseserklæringen er juridisk bindende 

Dette medfører, at D.S.I. Bogø Navigationsskole gennem hele forpligtelsesperioden har ret til at 

kræve bidragsbrevet udløst.  

 

7. Ikrafttrædelsestidspunkt og varighed 

Forpligtelseserklæringen er gældende i ét år, gældende fra den dato hvor erklæringen 

underskrives. 

 

8. Registreringen af indbetalt bidrag hos skattevæsenet  

D.S.I. Bogø Navigationsskole vil ansøge om godkendelse som fradragsberettiget 

forening/institution jf. ligningslovens §8A og vil - i januar 2018 - indberette det indbetalte beløb i 

2017 pr. cpr-nr., såfremt godkendelsen opnås. 

 

 


