
 

 

Nyhedsbrev nr. 27 – november 2022 

Kære DC-3 venner. 

 

Støttebidrag givet til DC-3 Vennerne i 2022 kan trækkes fra i skat 
 

                                              
 

Orientering om skattefradragsregler i 2022 
 
DC-3 Vennerne skal en gang årligt indberette hver enkelt bidragyders indbetalte og 
fradragsberettigede beløb til Skat. 
 
Hvis du ønsker at trække bidraget fra i skat, skal vi kende dit CPR-nr. - eller for firmaer, deres 
CVR-nr. Når DC-3 Vennerne har indberettet beløb og CPR-nr., vil Skat fortrykke det 
fradragsberettigede beløb på din årsopgørelse. 
 
Man kan, som privatperson, maksimalt trække 17.200 kr. fra i 2022. 
 
Bemærk! Det er kun nødvendigt at oplyse CPR-nr., hvis du ønsker, at benytte dig af den 
skattemæssige fradragsmulighed. 
 
Skriv aldrig dit CPR-nr. i en almindelig email. 
 
Hvis du er medlem og har oplyst dit CPR-nr. i 2021, har vi det endnu. Du kan tjekke det 
i din medlemsprofil. 
 

Du kan oplyse CPR-nr. – senest 07 januar 2023 - sikkert på: 
 
Din medlemsprofil på vores hjemmeside. Virksomhedens CVR-nr. kan oplyses samme sted. 
Tryk her for at gå til medlemsprofilen 
 
Via Microsoft Forms på https://forms.office.com/r/3vXnZXg2kP. Din oplysning kan kun ses af 
vores kasserer Jørgen Klitten. 
 
På telefon til Jørgen Klitten på 2238 0682. 
 

Vejledning i oplysning via vores hjemmeside. 
Log-in: Udfyld email-adresse og password og tryk ”Videre”. 
Udfyld feltet med dit CPR-nr. uden bindestreg. 
VIGTIGT: Tryk ”Gem Oplysninger”. 
Tryk ”Tilbage”. 
Tryk ”Forlad booking”. 
 
Hvis du har glemt dit password kan du generere et nyt ved at trykke ”Glemt kode”. Du får 
derefter tilsendt en kode til din mail, som du skal indtaste i feltet ”Sikkerhedskode” som åbner  
på medlemsprofil-siden. Derefter indtaster du et nyt password (og gentager det), hvorefter du 
nu kan logge på systemet. 
 

https://app.geckobooking.dk/site/index.php?icCode=c3484e6cabd8e578d85eacc0ff42d661&dTpl=1&sPage=customer_information
https://app.geckobooking.dk/site/index.php?icCode=c3484e6cabd8e578d85eacc0ff42d661&dTpl=1&sPage=customer_information
https://forms.office.com/r/3vXnZXg2kP


 

 

Der er ikke mulighed for, at få tilsendt det eksisterende password. Medlemskontoret eller 
bookingen kan ikke se dit password, men har i givet fald mulighed for at opdatere systemet 
med et password efter dit ønske. 
 
Hvis du på ”Glemt kode ?”-siden indtaster en mail-adresse som ikke er kendt af systemet får 
du det promte at vide. 
 
Tak til alle, der har givet et bidrag til vores dejlige fly. Vi modtager med glæde frivillige 
bidrag på konto 9309 2090009047 eller via MobilePay 17682. Det hjælper os til at få OY-BPB 
på vingerne igen. Mærk venligst bidraget med ”STØTTE” – på forhånd tak! 
 
Med venlig hilsen 
DC-3 VENNERNE 
Bestyrelsen 


