
Skattefradrag for gaver 
til visse frivillige organisasjoner

(jfr. Skatteloven § 6-50)
Skattytere kan kreve fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner. For å bli godkjent som mottaker av slike gaver, 
skal  organisasjonen  blant  annet  ha  nasjonalt  omfang  pr.  1.  januar  det  året  gaven  gis,  samt  være  registrert  i 
Enhetsregisteret. Menigheter i trossamfunnet Farshuset er tilsluttet Vineyard Norge som har mottatt slik godkjenning. 
Skattefradraget vil gjelde tiende og gaver til trossamfunnet Farshuset og dets medlemsmenigheter. Gavene skal utgjøre 
minst 500 kroner til  hver frivillig organisasjon innenfor et inntektsår. Organisasjonen skal ha innberettet beløpet til 
Skattedirektoratet, og det vil da framkomme på den enkelte givers forhåndsutfylte selvangivelse. Det vil også bli sendt 
en årsoppgave til giverne. Beløpsgrensen for fradrag er på 12.000 kroner (2009). De godkjente organisasjonene må 
levere oppgaver til Skattedirektoratet over hvem som har gitt gaver til organisasjonen. Det er derfor nødvendig at alle 
som ønsker skattefradrag for gaver til menigheter tilsluttet Farshuset, fyller ut et registreringsskjema. Vi trenger å få 
oppgitt  givers  fødselsnummer,  navn,  adresse  og  telefonnummer.  Det  skal  ikke  fylles  ut  noe  beløp.  Skjemaet  må 
undertegnes av giveren. Det gis anledning til å overføre overstigende beløp til ektefellen, men dette må da avmerkes på 
skjemaet. Vær oppmerksom på at ektefellen uansett må fylle ut eget skjema for å være med i ordningen. Menighetene 
kan  motta  og  registrere  gaver,  men  det  er  trossamfunnet  Farshuset  som har  ansvar  for  at  forpliktelsene  overfor 
likningsmyndighetene er oppfylt. Vi vil derfor ha et nært samarbeid med menighetenes kasserere. Når du er registrert 
som giver, vil fradragsberettiget tiende/gaver bli innrapportert til Skattedirektoratet hvert år så  lenge ordningen varer, 
med mindre vi mottar annen beskjed fra deg. Ved eventuelle spørsmål, vennligst ta kontakt.

Jeg har lest orienteringen og ønsker at den fradragsberettigede delen av tiende og gaver jeg 
har gitt til  menigheter tilsluttet Farshuset,  skal innrapporteres til  skattemyndighetene.  Jeg 
samtykker i at jeg registreres som giver med følgende personopplysninger:

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Fødselsnr. (11 siffer)

Etternavn, fornavn

Adresse

Postnr./-sted

Telefon

Dato og signatur

Kryss av og fyll ut dersom følgende gjelder:
Tiende og/eller gaver innbetalt i mitt navn, er fra både meg selv og min ektefelle. Det som 
overstiger mitt fradrags-berettigede beløp, bes innrapportert på min ektefelle.

Ektefelles fødselsnr.

Ektefelles navn
OBS! Ektefellen må fylle ut og signere eget skjema!


