
Sted/dato:  …………………………………… Underskrift:  ……………………………………………… 

           
 
 
 
 
 

Vennesla Frikirke støtter AvtaleGiro! 
Avtalegiro forenkler vår og din håndtering av givertjenesten, og vår registrering av skattefradrag for gaver. 
Menigheten oppfordrer alle til å ta i bruk avtalegiro ved å fylle ut dette skjemaet og returnere det til kirken, så 
ordner vi det praktiske rundt selve opprettelsen av avtalegiroavtalen. 
 

AvtaleGiro gir deg følgende fordeler som fast giver: 
• Din konto blir automatisk belastet ved forfall – du slipper å betale giroen i banken/nettbanken 

• Du får forklarende tekst på kontoutskriften – da får du god oversikt 

• Alle fremtidige endringer kan du gjøre med henvendelse til kontoret/kasserer (trenger ikke i banken) 

• Prisen varierer fra gratis til kr 2,50 avhengig av kundeforholdet ditt i din bank. 

• Bruker du AvtaleGiro får du nå skattefradrag på gaver til Frikirken. Hver skatteyter får fradrag for gavebeløp 
mellom kr 500,- og kr 25.000,- pr år. NB! For å få dette må du fylle ut personnummer og skattekommune. 
Oppgave til likningsmyndighetene blir automatisk sendt. Dersom du og din ektefelle gir sammen ber vi om at 
også personnummeret til ektefellen fylles ut, så vil vi overføre til ektefellen beløp utover beløpsgrensen.. 
 

 

Personnummer:                      Skattekommune: 
 
Personnummer ektefelle: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

                                        automatisk betaling av faste regninger 

 JA TAKK! Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro 
 

Mottaker   Mottakers konto  

Vennesla Frikirke 3100 08 11400  

 

Belast mitt konto nr.   
 
 

KID-nr.  

            (KID-nummeret fylles ut av Kontoret) 

 

Mitt gavebeløp pr. måned skal være kr.   
med trekkdato den ______ hver måned  
 

 

Navn: ……………………………………………………….…..                    

Adresse: …………………………………………………….….                 

Post nr/sted: …………………………………………………… 

 
 
 

Dette arket kan legges i postkassen utenfor inngangspartiet, sendes til post@venneslafrikirke.no eller sendes på gamlemåten 
til: Vennesla Frikirke, Sentrumsvegen 10, 4700 Vennesla 

 
 

automatisk betaling av faste regninger 

❑ Kryss av dersom du ikke ønsker å 
motta varsel i forkant av betalingen. Det 
sparer frikirken for arbeid og gebyr! 
 

 

Slik fungerer AvtaleGiro 

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Med AvtaleGiro besørger banken at regningene betales 
direkte fra konto på forfallsdato. Alle banker i Norge tilbyr tjenesten. 

AvtaleGiro trekk vil bli varslet på kontoutskriften din. Når du ser dette varselet første gang, betyr dette at avtalen om å betale 
med AvtaleGiro er på plass i banken din. Da vil neste, og følgende regninger bli betalt med AvtaleGiro. Enklere kan det ikke 
bli. 

 

❑ Jeg ønsker årlig økning av 
gavebeløpet på 3% for å følge 
kostnadsveksten. 
 

mailto:post@venneslafrikirke.no

