Bli fast giver
St. Petri: Min menighet

St. Petri menighet Engasjert og inkluderende En kirke for alle

Svarkupong Givertjeneste
Ja, jeg vil bli fast giver i St. Petri menighet
Jeg er giver, men vil endre beløp eller starte opp avtalegiro
Jeg ønsker å gi:

Hver måned

Til menighetens ordinære drift

Hvert kvartal

kr ______________

(avd 100):

Til menighetens barne-/ungdomsarbeid (avd 300):

kr ______________

Til bygging av nytt menighetshus (Prosjekt 10):

kr ______________

Annet:

kr ______________

Jeg ønsker å benytte
(Det administrativt enkleste for menigheten!)
Beløpet trekkes fra min konto i ________________________________________(bankens navn).
Kontonr:
Beløpet trekkes den 20. i måneden
Beløpsgrense må være samme som gavebeløp eller høyere. Hvis

Beløpsgrense pr. trekkmåned : ….…………….. øvre grense ikke fylles inn, blir det satt til kr. 5.000 pr mnd. NB! Det
blir likevel aldri trukket mer pr mnd enn det er inngått avtale for.

Jeg ønsker å motta varsel i forkant av betalingen.
Jeg ønsker selv å opprette fast trekk via egen nettbank.
Menighetens bankforbindelse er SpareBank 1 SR-Bank , kontonr. 3201.35.17990.
Jeg ønsker skattefradrag, mitt personnr. er:

Skattytere kan kreve fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver
gitt til tros- og livssynssamfunn, jf. skatteloven § 6-50. Gaven må
utgjøre til sammen minst 500 kroner til den enkelte organisasjon i
løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag for gaver til en eller flere
organisasjoner er 16 800 kroner per år.
Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om
følgende: Når du støtter menigheten, vil vi oppbevare informasjon
om at du har gitt, og melder denne inn til skattemyndighetene slik
at du får skattetrekk. Menigheten vil ikke utlevere ditt navn og
adresse til andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige
myndigheter.

Bruk blokkbokstaver
Navn:

Adresse:

Postnr/sted:

E-Postadresse:

Sted:

Dato:

Underskrift:

Avtalen kan leveres menighetskontoret, i kirka, sendes til: St. Petri menighet, PB 201, 4001 Stavanger, eller
scannes og sendes på mail til st.petri.menighet@stavanger.kommune.no
KID-nr (fylles ut av menigheten):

