
 

 

Forpligtelseserklæring til fordel for Rønne Vineyard i henhold til ligningsloven § 12, stk. 3. 

Navn: 

 

Adresse: 

 

Tlf. nr.: 

Email: 

CPR. nr.: 

 

Forpligtelseserklæringen ønsker jeg at påbegynde fra dato: ___________________________________ 

Jeg forpligter mig hermed på at bidrage til Rønne Vineyard med:  

• Et fast årligt beløb på ________________kr. i 10 år (kontrakten kan efter 10 år opsiges med 3 

måneders varsel til udgangen af et kalenderår).  

• En fast procent på ___________% (op til 15 %) i 10 år (med mulighed for regulering i 11. år). 

Procentberegningen beregnes ud fra den personlige indkomst før AM-bidrag (bruttoindkomst før 

fradrag, skat mv. er trukket fra.) 

 
Beregningsgrundlaget for procentberegningen skal udregnes ud fra (sæt kryds): 
 

1. Sidste års personlige indkomst (beløbet beregnes præcist ud fra din indkomst sidste år. Har du en 
stabil indkomst år for år, kan du med fordel vælge denne beregning). 

2. Indeværende års personlige indkomst (beløbet bliver reguleret sidst på året ud fra din faktiske 
indkomst. Har du ofte ændringer i din løn fra år til år, kan du med fordel vælge denne beregning, så 
dit bidrag følger med din indkomst). 

 
Jeg er bekendt med reglerne for fradrag ifølge forpligtelseserklæringen, og at min forpligtelse kun kan 
opsiges med henvisning til bristede forudsætninger. Hvis jeg ønsker at opsige min aftale inden for 10 års 
perioden, anbefaler Rønne Vineyard, at jeg indhenter bindende svar fra Skattestyrelsen inden opsigelse for 
at sikre, at reglerne for bristede forudsætninger er opfyldt. Dette er en aftale mellem Rønne Vineyard og 
mig. Hvis kontrakten ikke overholdes, er Rønne Vineyard forpligtet til at informere Skattestyrelsen herom.  
 
Jeg forpligter mig til at dokumentere størrelsen af beregningsgrundlaget for procentberegningen enten i 
papirform eller ved at give Rønne Vineyard elektronisk fuldmagt til at se forskudsopgørelse og årsopgørelse 
på skat.dk.  
 
Denne erklæring underskrives i 2 eksemplarer, som opbevares af henholdsvis Rønne Vineyard og  
undertegnede. Send den udfyldte formular til ronne@vineyard.dk. Tusind tak for din støtte!!  

 
 
    
 
__________________________________  __________________________________ 
Dato / underskrift    Dato/ underskrift (København Vineyard) 
    CVR-nr.: 20741236. (Rønne Vineyards bogholder)
  


