Pinsekirken Betania Notodden
Fullmaktsskjema
Vil du ha skattefritak for gaver på fra kr. 500,- inntil kr. 50.000,-?
Pinsemenigheter som er en del av Pinsebevegelsen i Norge er godkjent av Skattedirektoratet
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 fullmakt til å
formidle opplysninger om dette til Skatteetaten.
For at du skal få skattefradraget må menigheten sende informasjon om gavens størrelse
(summen av gavene) og fødselsnummer. Videre må gaven være innbetalt til menighetens
bankkonto før årets slutt. Gaver gitt i offerkurven i egen konvolutt og påført givers navn
og/eller fødselsnummer, kan også regnes med dersom menighetens ledelse har etablert en
slik løsning.
Menigheten trenger din bekreftelse med nedennevnte opplysninger på skjemaet for at den
kan foreta denne registreringen og formidle disse informasjoner til Skatteetaten ved årets
slutt.
Da vil du kunne trekke gavebeløpet ditt, min. kr. 500,- og maks. kr. 50.000,- pr år, fra den
skattbare inntekten på selvangivelsen og redusere din skatt. Ved årets slutt vil du motta
årsoppgave fra PSGS som viser beløpet som er innberettet til skattemyndighetene. Beløpet
vil også finnes på din selvangivelse som du mottar i april.
Du kan også eventuelt oppgi ditt fødselsnummer (fødselsdato og personnummer, til sammen
11 siffer) ved første gangs betaling av gave til menigheten (konto 2699.44.49590). For
ektefeller vil fradragsbeløpet utgjøre inntil kr. 100.000,- til sammen. Gavene må da
registreres på begge ektefellers fødselsnummer og navn.
Dersom innbetalingen skjer samlet for begge ektefeller fra samme konto må begges
fødselsnummer oppgis med tydelig beløp for hver av dem.
Ordningen som staten gir oss bør vi benytte. Det gjør at vi kan gi enda mer til Guds rikes
arbeid, og menigheten kan få flere midler til arbeidet dersom giverne som reduserer sin egen
skatt også vil gi sin skattereduksjon tilbake til menigheten!
Det er Pinsebevegelsens Sentralregistrering av Gaver med Skattefradrag (PSGS) som
formidler rapporteringen fra menigheten til Skatteetaten.
BENYTT DENNE ANLEDNINGEN. FYLL UT DETTE SKJEMAET RETURNER
DET TIL MENIGHETEN.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Jeg vil ha denne skattereduksjonen, og gir Pinsekirken Betania Notodden
(konto 2699.44.49590) fullmakt til å oppgi til Skatteetaten de gaver jeg har gitt på
forskriftsmessig måte til menigheten.
Navn:
Adresse:

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________

Fødselsnummer (11 siffer) _______________________Telefon.: _________________
___________________________
(Underskrift)
(Denne erklæring skal oppbevares av menigheten.)

