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Vedtekter 
for  

Pinsebevegelsens Sentralregistrering av Gaver med Skattefradrag (PSGS) 
 
1. «Pinsebevegelsens Sentralregistrering av Gaver med Skattefradrag » (nedenfor kalt PSGS) er opprettet av 

Lederrådet for Pinsebevegelsen i Norge (nedenfor kalt Lederrådet) den 22.05.2003, for å etterkomme 
vedtaket av 6.februar 2003 i Pinsebevegelsens Predikantkonferanse  (nedenfor kalt Samtaleforum) 
angående Gaver til visse frivillige organisasjoner med skattefradrag, og for også å etterkomme 
Finansdepartementets  formelle krav som er framsatt i brev av 18.12.2002 og 05.02.2003. 

 Pinsebevegelsen i Norge representert ved de lokale menigheter, har som formål å drive evangelisk 
forkynnelse og menighetsbyggende arbeid. 

 PSGS skal arbeide på non-profit basis. 
     
2. PSGS skal motta Pinsemenighetene i Norge sin årlige innrapportering av gaver med skattefradrag, og 

videreformidle disse rapporter samlet i henhold til Skattedirektoratets bestemmelser om Likningsoppgaver 
over gaver til visse frivillige organisasjoner. 

 Ved Skatteetatens godkjenning av PSGS er samtlige av Pinsebevegelsens menigheter godkjent til å motta 
gaver som gir skattefradrag. Det kreves derfor i tråd med Finansdepartementets krav at disse menigheter 
benytter PSGS ved innberetning av gaver med skattefradrag.  

 PSGS administrerer Pinsebevegelsens menighetsdatabase hvortil alle menigheter har rapportplikt om årlige 
endringer av adresse, lederskap og andre fellesfunksjoner.  

 
3. Lederrådet er PSGSs årsmøte. 
 Årsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap, og oppnevner PSGSs styre etter innstilling fra 

Samtaleforums Valg- og forslagskomite.. 
 Årsmøtet velger revisor. 
 
4. PSGS ledes av et styre på 4 -fire - personer. 
 Styremedlemmenes funksjonstid er tre år. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt. 
 
5. Styret tilsetter administrasjonsleder i beregnet stillingsbrøk, med spesielt ansvar for kontakten med 

Skatteetaten, dataleverandøren, menighetene og giverne samt vedlikehold av menighetsdatabasen.  
 Administrasjonsleder rapporterer til styret og møter i styret med tale og forslagsrett uten stemmerett. 
   
6. Menigheter som er tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge, kan tiltre PSGS ved en skriftlig erklæring formulert 

av PSGS, og undertegnet av menighetens ledelse.  
   
7. PSGS gir retningslinjer for menighetenes regnskapsførsel og innrapportering til PSGS av gaver med 

skattefradrag, basert på Skattedirektoratets bestemmelser for slik rapportering. 
 PSGS skal også påse at gaver med skattefradrag gitt til menighetene blir benyttet som Skattelovens § 6-50 

med forskrifter bestemmer. 
 
8. Menighetene betaler en årlig avgift til PSGS av det innrapporterte beløp til dekning av driften av PSGS, 

som også fastsetter rutiner og frister for innbetaling av den årlige avgift. 
 Styret kan bevilge eventuell overskuddslikviditet i PSGS til Lederrådet etter godkjenning av 

Samtaleforum. 
 
9. Vedtak om nedleggelse kan skje i årsmøtet med 3/4 flertall etter at saken er forelagt Samtaleforum til 

uttalelse.   
 PSGSs eventuelle eiendeler tilfaller ved nedleggelse det formål de er innsamlet til. 
 
10. Disse vedtekter kan endres av årsmøtet etter eget initiativ, eller etter pålegg fra Samtaleforum.  
 Endringer krever 2/3 flertall i årsmøtet. 


