
Ditt skattefrie bidrag til Rotary Foundation

JA TAKK

Mottaker

Avtale Mottakers konto Beløpsgrense per
trekkmåned

Jeg ønsker ikke å
motta varsel i
forkant av
betal ingen

Norsk Rotary Forum
Rotary Foundation

1645 15 66524 Kr.: ……………………….

NB! Hvis maks. beløp
ikke fylles inn, vil
beløpsgrensen bli satt til
kr. 50,- per trekkmåned.

Personnummer

KID fylles ut av Norsk Rotary Forum

Belast mitt kontonr.: med kr. 50,- pr. måned.

Jeg tilhører klubb nr.:

Tilhører klubb navn: ......................................................................................................

Navn: .............................................................................................................................

Adresse: ........................................................................................................................

Postnr./sted: ...................................................................................................................

Sted/dato: …………………………………… Underskrift:  ………………………………………………

x

Utfylt skjema sendes til: NORFO v/Barry Matheson, Postboks 143, 2051 Jessheim

Ditt skattefrie bidrag til Rotary Foundation
Norsk Rotary Forum – NORFO – har lykkes i å få bidrag til Rotary Foundation likestilt med bidrag til
andre organisasjoner hva gjelder skattefrihet for gaver til humanitære formål.

I praksis betyr dette at alle som bidrar med minimum kr. 500.- i løpet av et år, får 28 % av beløpet i
skattefradrag ved skatteavregningen.

Fordi vi kan benytte deler av Rotary Foundation midlene til lokale prosjekter, har mange funnet at
nettopp Roary Foundation bidrag både gir mulighet for eksponering av gode prosjekter i lokalmiljøet
og støtte til humanitære prosjekter i regi av norske Rotaryklubber i utlandet.

Ved å delta med bidrag gjennom AvtaleGiro er du også med å bidra til din klubbs samlede innsats
for bidrag til Rotary Foundation.

Samtlige Guvernører, som er generalforsamlingen i NORFO, anmoder alle norske rotarianere om å
følge deres eksempel og inngå avtale om AvtaleGiro på kr. 50.- pr. måned.

Kr. 50.- pr måned minus kr. 14.- i skatt gir et netto bidrag på kun kr. 36.- pr måned.

Du kan selvfølgelig avslutte AvtaleGiro når du måtte ønske det, ved å kontakte din egen bank.

� JA TAKK
Jeg ønsker å betale med Avtalegiro til The Rotary Foundation, gjennom Norsk Rotary Forum.

Mottaker

�


