
 1 

International Børnehjælp 
 

Ulønnet – Upolitisk 
 

 
 

 
 

Oplysning om  
Gaver og  

Gavebreve. 
 

         
 
 
 
 

International Børnehjælp 
Fadderskabsadministration, Kaløvej 6, 8410 Rønde 

Tlf. 70260106  
fadderskab@verdensboern.dk 



 2 

Bidrag til International Børnehjælp 
International Børnehjælp har godkendelse efter 
ligningslovens §8A, og det betyder, at alle bidrag til 
International Børnehjælp op til en grænse på 14.100 kr. – 
minus de første 500 kr. – kan fradrages på selvangivelsen. 
 
For et ægtepar gælder denne regel hver af de skattepligtige 
personer. 

Oprettelse af gavebreve 
(Forpligtelseserklæring) 
International Børnehjælp er berettiget til at oprette 
gavebreve i henhold til ligningslovens §12 stk. 3. 
 
Ved oprettelsen af et gavebrev forpligter man sig til en 
periode på mindst 10 år, at betale et årligt beløb til 
International Børnehjælps arbejde. 
 
Beløbet kan fratrækkes fuldt og helt på selvangivelsen, men  
det må ikke overstige 15% af den personlige indkomst. Der 
kan dog altid fratrækkes et beløb på indtil 15.000 kr. pr. år. 
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Gavebrev  - Forpligtelseserklæring 
 

Navn:  
F.nr.  
forpligter sig hermed til i perioden fra den              til  
den                   (mindst 10 år) hvert af årene at indbetale 
                        kr. til International Børnehjælp. 
 
Denne forpligtelse bortfalder ved død før erklæringens 
udløb, eller hvis der sker ændringer i den nugældende 
ordning om fradrag. 
 
Jeg er indforstået med at denne forpligtelseserklæring er 
juridisk bindende, og at jeg hvert  af årene er forpligtet til at 
indbetale ovennævnte beløb til International Børnehjælp.  
 
Sted:  
Dato: 
Underskrift: 

 
International Børnehjælp kvitterer hermed for at have 
modtaget ovennævnte gavebrev (forpligtelseserklæring) 
Sted:  Rønde 
Dato: 
Underskrift:   
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Om International Børnehjælp: 
- Er stiftet i juni 1974. 
- Formålet er at yde direkte eller indirekte støtte til børn, der trænger 

til hjælp. 
- Hjælpearbejdet finder bl.a. sted i lande som Indien, Bangladesh, 

Uganda, Bulgarien og Sri Lanka. 
- Der arbejdes med uddannelse, sundhed og trygge leveforhold. 
- Det økonomiske grundlag for arbejdet kommer fra 

medlemskontingenter, fadderskaber samt bidrag fra fonde, 
foreninger, klubber m.v. 

- Omsætningen har de seneste år ligget på 5-6 mill. kr. om året. 
- Administrationsomkostninger er under 3% og dækkes ind af fonde 
- Regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor og indsendes 

til staten. 
- International Børnehjælp har  lokalafdelinger. 
- Bladet ”Verdens børn” udkommer 4 gange om året. 
- Hjemmeside www.verdensboern.dk 
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