
  

   Donationer 
 

Frivillige donationer 
Det grundlæggende princip I SRCM er, at al undervisning  
Og spiritual aktivitet er gratis. Finansieringen af de fysiske rammer 
(centre og ashrams) bygger derfor hovedsagligt på donationer, der 
er givet på frivillig basis. Det har stor betydning for foreningens 
økonomi, at så mange medlemmer som muligt bidrager med store 
eller små beløb efter lyst og evne. 
 
Skattefradrag 
Da foreningen er godkendt som almenvelgørende kan du få 
skattefradrag for dine bidrag. 
 
Det er en betingelse for fradraget, at beløbet bliver indberettet af 
Foreningen SRCM Danmark på dit cpr-nr. 
 
Husk derfor i forbindelse med din første indbetaling at sende dit 
cpr-nr til dk.treasurer@srcm.org, hvis du ønsker at gøre brug af 
fradraget. Hvis du betaler kontant, kan du blot opgive dit cpr-nr 
ved betalingen. 
Vi bruger udelukkende dit cpr-nr. til at oplyse SKAT om dine 
bidrag. Fradraget vil dermed automatisk stå på din årsopgørelse. 
Alle personlige oplysninger vil blive behandlet fortroligt. 
 
Husk altid at opgive dit fulde navn på alle donationer. 

 

 

 

Sådan kan du give donation 
 
Bankoverførsel 
Du kan give donationer ved at overføre penge til foreningens 
bankkonto: 1551-3462700342 enten som fast månedlig ydelse 
eller som lejlighedsvise bidrag. 
 
Fast månedlig donation 
Du kan tilslutte dig en ordning, hvor du hver måned indbetaler et 
fast beløb. Du kan selv oprette en sådan overførsel i din netbank 
eller få banken til at oprette en fast månedlig betaling. Det er en 
fordel for foreningen, at så mange som muligt tilmelder sig denne 
ordning, da vi derved har større mulighed for at sikre foreningens 
økonomi. 
 
Kontant bidrag 
Du kan også indbetale donationer kontant eller med Kreditkort og 
Dankort Receptionen på Vrads Sande Ashram 
 
Seminargebyr og donationer i udland 
Det er ikke muligt at fratrække seminargebyrer fra de store 
seminarer på Vrads Sande Ashram. Gebyret bliver ikke regnet 
for donation, men i stedet for betaling af udgifter til afholdelse af 
seminaret. 
Da det kun er Foreningen SRCM i Danmark, der er anderkendt 
som almenvelgørende forening, er det heller ikke muligt at 
fratrække donationer givet til SRCM i udlandet. 
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