ansvar

Ta
for misjonsarbeidet

Fast Givertjeneste
også til ditt bedehus
Det er fortsatt mange mennesker i Norge som ikke kjenner evangeliet. Indremisjonens mål er å nå disse med Guds ord, og samtidig være et åndelig hjem for troens folk i bedehuset. Din faste
støtte både økonomisk og ved forbønn er viktig for å nå dette
målet. En måte å ta ansvar på, er å bli med i Fast Givertjeneste.
Du velger selv om du vil gi til Indremisjonsforbundet sentralt, din
krets eller din lokale indremisjon. Vi oppfordrer deg til å fordele
gaven mellom alle tre.

V

i vet at mange gleder seg over Indremisjonsforbundets
arbeid, både lokalt, i kretsene og sentralt.

• mange er takknemlig for en barndom der
bedehuset var en viktig del av oppvekstmiljøet
• mange opplever forsamlingen i bedehuset som sitt
åndelige hjem
• mange har møtt Jesus under en møteaksjon
• mange har møtt Jesus på leir
• mange setter pris på klar tale og veiledning ut fra Guds ord

Fast Givertjeneste
med Skattefradrag
Fast Givertjeneste gir vår organisasjon
bedre oversikt over hva vi kan regne med
av inntekter. Det hjelper også deg til å ha
orden på din givertjeneste. For å gjøre
det enklest mulig for deg å bli Fast Giver,
anbefaler vi deg å bruke AvtaleGiro som
betalingsmåte. I tillegg til at det er enkelt
for deg, så er det også kostnadsbesparende for oss alle. Men, du kan også få
tilsendt giroblanketter.
Beløpsgrensen for gaver med skattefradrag er 12.000 kroner pr. person
pr. år. Dette medfører at du kan redusere
skatten din med inntil 3.360 kroner.
For å få skattefradrag er minste årlige
gavebeløp 500 kroner.
Fyll ut kupongen på baksiden, og vi
ordner resten. Fra du sender inn kupongen vil det gå ca. en måned til ordningen
trer i kraft. Ønsker du hjelp til å fylle ut
kupongen, ta gjerne kontakt med ImF,
tlf. 56 31 42 40.
Ektefeller må fylle ut hver sin kupong for at begge
skal få skattefradrag. Kontakt Indremisjonsforbundet
sentralt hvis du ønsker å få tilsendt flere avtaleskjema.
Du finner også skjemaet på www.imf.no

Fast Givertjeneste med Avtale Giro - enklere blir det ikke
Slik kommer du i gang
1) Fyll ut denne siden.
2) Send den til: Indremisjonsforbundet, Søre Bildøy, 5353 Straume.
Du får beskjed fra banken din når AvtaleGiro trer i kraft.
Avtalen kan endres/stoppes når som helst ved henvendelse til din bankforbindelse.
I følge bankenes sikkerhetskrav, er vi pålagt å be
deg fylle ut en øvre beløpsgrense pr. trekkmåned.
Vi anbefaler at du setter den maksimale beløpsgrensen til kr. 1.000,- pr. mnd., for å ta høyde
for eventuelle fremtidige gaveendringer. Du vil
uansett aldri bli trukket for mer enn det faktiske
gavebeløpet.
Hvis feltet under ikke fylles ut, vil beløpsgrensen
bli satt til kr 1.000,- pr. mnd.

Navn:...........................................................
(Bruk store bokstaver)

Adresse:.......................................................
Postnr./-sted:................................................
Tlf.:....................E-post:................................

Mottaker
Indremisjonsforbundet

Mottakers konto
8220.02.80632

Beløpsgrense pr. trekkmåned:

Ja, jeg ønsker å bli Fast Giver med AvtaleGiro

kr.

(er kjent med og aksepterer vilkårene for AvtaleGiro).

Jeg ønsker å bli Fast Giver og få tilsendt giroblanketter.
Jeg ønsker at hvert gavebeløp, kr._____________ skal fordeles slik:
Indremisjonsforbundet:

kr._____________

ImF Rogaland:

kr._____________ (inkl. gave til leirsted og øvrige kretstiltak)

Forening: _________________ kr._____________
Belast mitt konto nr.

Trekkdato (fra 15. til 25.):

(Kid-nummer fylles ut av ImF)

Betalingshyppighet (fylles ut av alle):
Månedlig
Jan

Kvartalsvis
Feb

Mars

Halvårlig
April

Mai

Årlig, eller de månedene jeg har krysset av for:
Juni

Ja, jeg ønsker 28% skattefradrag på mine gaver.
Mitt personnr. er:

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Indremisjonsforbundet har tillatelse fra Datatilsynet for oppbevaring av fødselsnummer og garanterer konfidensiell behandling av opplysningene i henhold til Personvernloven.

Maksimalt fradragsbeløp er 12.000 kroner. Gaver utover dette betraktes som en ekstragave til misjonen.
I januar får du tilsendt takkebrev sammen med bilag til selvangivelsen. Minstebeløp for skattefradrag er 500 kr/år.

Sted/dato: ……………………………… Underskrift:……………………………………………………
Sendes til: ImF, Søre Bildøy, 5353 Straume

