Vil du ha skattefritak for gaver på fra kr 500,- inntil kr 20 000,- (fra 2015)?
Agapekirka er gjennom Pinsebevegelsen godkjent for å motta gaver til menighetens arbeid som
gir giverne skattefradrag for sine gaver. Ordningen gjør at menigheten må vite at du som giver
vil gi menigheten rett til å gi disse opplysningene til skatteetaten.
For at du skal få skattefradraget må menigheten sende informasjon om gavens størrelse, givers
navn, adresse og personnummer. Videre må gaven være innbetalt til menighetens bankkonto
før årets slutt. Vår bankkonto er: 3000.32.19212.
Menigheten trenger din bekreftelse på at menigheten kan foreta denne registreringen og
formidle disse informasjoner til skatteetaten ved årets slutt.
Da vil du kunne trekke gavebeløpet (inntil kr 20 000,- for 2015) fra din skattbare inntekt på
selvangivelsen og du vil redusere din skatt med 27 % av inntil kr 20 000 (= inntil kr 5 400).
Ved årets slutt vil du motta årsoppgave fra PSGS som viser beløpet som er innberettet til
skattemyndighetene. Beløpet vil da også finnes på din selvangivelse.
Du bør helst oppgi ditt fødselsnummer ved hver betaling av gaver til menigheten.
For ektefeller vil fradragsbeløpet utgjøre inntil kr 40 000,- til sammen. Begge ektefellers
personnummer må da naturligvis oppgis.
DERSOM INNBETALINGER SKJER SAMLET FOR BEGGE EKTEFELLER FRA SAMME
KONTO, BØR BEGGES FØDSELSNUMMER OPPGIS MED TYDELIG BELØP PÅ HVER
AV DEM!
Ordningen som staten gir oss bør vi benytte. Det gjør at vi kan gi enda mer til Guds rikes
arbeid.
Det er Pinsebevegelsens Sentralregistrering av Gaver med Skattefradrag (PSGS) som formidler
rapporteringen fra menigheten til skatteetaten.
HUSK Å FYLLE UT DETTE SKJEMAET FULLSTENDIG OG RETURNER DET TIL
MENIGHETEN DERSOM DU ØNSKER SKATTEFRADRAG FOR DINE GAVER.
__________________________________________________________________________________
Jeg vil ha denne skattereduksjonen, og gir AGAPEKIRKA
fullmakt til å oppgi til skatteetaten de gaver jeg har gitt på forskriftsmessig måte til menigheten.
Navn:

_____________________________________________________________________

Adresse:

_____________________________________________________________________

Personnummer (11 siffer) ________________

Tlf.: ________________________________

_____________________________________________
(Signatur)
(Denne erklæring skal oppbevares av menigheten utilgjengelig for uvedkommende.)

