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Til menighetsråd og kirkelige fellesråd 

 

 

Registrering av skattefrie gaver og kirkelige 
handlinger 2015 – frister ved årsavslutning 

 

Informasjon om frister for registrering er lagt ut på innloggingssiden for De 

kirkelige registrene (https://register.kirken.no), men Kirkerådet finner dette så 

viktig at informasjonen også sendes ut i form av rundskriv. 

Skattefrie gaver 2015 
Registreringsfristen for skattefrie gaver til Den norske kirke i 2015 er satt til 12. 

januar 2016. Denne fristen er absolutt, da Kirkerådet kun har et kort tidsrom 

tilgjengelig etter fristen til å rapportere gavene videre til skattemyndighetene. Alle 

må registrere skattefrie gaver i den nye modulen «Skattefrie gaver» i De kirkelige 

registrene. Ingen menigheter skal selv innrapportere gaver direkte til 

skattemyndighetene. De menighetene som har avtale med firmaene Solidus eller 

Profundo om innrapportering av gaver, forholder seg til dem og skal ikke 

registrere disse gavene i De kirkelige registrene https://register.kirken.no. Det må 

på forhånd innhentes bekreftelse fra hver enkelt giver om at de ønsker skattefritak.  

 

Det gis skattefritak på gaver til ideelle organisasjoner for inntil kr. 20 000 samlet. 

Givere kan være både privatpersoner eller organisasjoner/firma. Førstnevnte 

registreres på fødselsnummer mens sistnevnte registreres på 

organisasjonsnummer. Gaver gitt i løpet av året kan registreres som enkeltgaver på 

bokføringsdag eller som en summert gave registrert på 31. desember 2015. 

Dersom en giver er død i løpet av året, kan man likevel registrere gaven på 

vedkommende. Skattefradraget vil da inngå i boet til den avdøde.  

Alle givere må få en kvittering på at gaven er mottatt og rapportert videre til 

skattemyndighetene. Denne kvitteringen kan hentes i De kirkelige registrene 

https://register.kirken.no og må sendes giverne senest innen 20. januar 2016.  

 

Vi henviser ellers til «kvikkguide» for registrering av skattefrie gaver. Denne 

veiledningen ligger blant viktige dokumenter under fanen «Hjelp til bruk», samt 

under «Info om skattefrie gaver» i modulen «Skattefrie gaver» i De kirkelige 

registrene https://register.kirken.no.   

Registrering i eKirkebok 
Ved begynnelsen av et nytt år tas det uttrekk av medlemslisten per 1. januar. 

Medlemslisten brukes til statistikk for Den norske kirke, men den sendes også 

over til Brønnøysundregistrene for «vasking» mot andre trossamfunns lister. Det 

er svært viktig at medlemslisten som sendes er ajourført, slik at  
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dobbeltmedlemskap unngås. Vi understreker derfor viktigheten av å registrere 

handlinger som påvirker medlemskapsstatus. Så langt det er mulig må da dåp, 

innmelding og utmelding for 2015 være registrert før nyttår. Det er mulig å 

etterregistrere noen dager over nyttår hvis det er helt nødvendig, men 12. januar 

2016 er absolutt siste frist.     

 

Fra og med rapporteringsåret 2016 vil ikke lenger årsstatistikk om dåpshandlinger, 

inn- og utmeldinger innhentes gjennom menighetenes årsrapportering, men direkte 

fra De kirkelige registrene https://register.kirken.no. Det er derfor viktig at 

rutinene for registrering av disse handlingene er gode allerede fra årets 

begynnelse.  

 

 

 

 

Oslo, 14. desember 2015 

 

 

 

Jens-Petter Johnsen    

direktør      Ole Inge Bekkelund 

avdelingsdirektør 
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