- men du afgør hvordan!

Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken
– men husk også at Kirken altid vil være
der for dig, uanset hvad du vælger.

SKAL DER VÆRE EN
KATOLSK KIRKE I DANMARK?
Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare ”Selvfølgelig!”. Stadig flere
finder det lige så selvfølgeligt at bidrage til Kirkens opretholdelse, for hvem
andre end katolikkerne i Danmark skal dække udgifterne til vores kirke?
Du kan vise din opbakning til Den katolske Kirke ved at betale din kirkeskat.
Vores økonomi ser ikke for god ud, og den truer med at gøre en ende på
mange af vore vigtige aktiviteter. Men den gode nyhed er, at vi har medlemmer nok til at støtte os. Hvis alle betaler deres andel, så bliver det årlige
underskud vendt til et overskud med mulighed for at gøre en masse godt.
Det er også vigtigt at understrege, at Kirkens overlevelse ikke blot er et
økonomisk spørgsmål. Kirken skal nok være der, selvom vi må skaffe os
af med kirkebygninger og præsterne må tage bijobs. Vi har været igennem
værre kriser end denne, og Kirken vil gøre alt hvad den kan for at være der
for dig. Men nu er det svære tider for Kirken, og vi håber at du vil bakke op
om din kirke. Din støtte afgør Kirkens udfoldelsesmuligheder.

HVORDAN BLIVER DIN KIRKESKAT FORDELT?
Når Den katolske Kirke modtager kirkeskat fra dig, så kommer det hele
bispedømmet til gavn. Nedenfor er et eksempel på, hvordan pengene
bliver fordelt, hvis du bidrager med 2.400 kr.:

2400 kr.
FÆLLES- UDGIFTER TIL
K A S S E N PRÆSTERNE

360
15 %

kr.

600

DIN EGEN MENIGHED

kr.

25 %

Fælles administration,
solidarisk pulje,
projekttilskud, støtte til
andre organisationer og
underbemidlede
menigheder mm.

1.440
60 %

Løn, uddannelse
og andre
personaleudgifter

kr.

GÅR DIN SKAT TIL DEN
KATOLSKE KIRKE?
Mange katolikker betaler uden at vide det kirkeskat til Den danske
Folkekirke. Det er den ”kirkeskat”, som står anført på opgørelser fra SKAT.
Den katolske Kirke får ikke disse penge. For at undgå bidraget til
Folkekirken, skal du melde dig ud af den gennem kirkekontoret i dit
folkekirkesogn. Du kan finde dit folkekirkesogn på www.sogn.dk.
Hvor meget Folkekirken opkræver i kirkeskat varierer fra kommune til
kommune. I Københavns kommune er den på 0,8 %. Når Den katolske Kirke
beder om 1 % – og man medregner fradragsretten – så er din udgift faktisk
mindre, end folkekirkemedlemmernes.
Hvis du er i tvivl, om du betaler kirkeskat til Folkekirken, så tjek din
årsopgørelse eller forskudsopgørelse. Hvis feltet ”Kirke” er tom eller der
står ”0,00” så er du afmeldt. Se figur nedenfor. Hvis der står et tal i feltet,
så betaler du kirkeskat til Den danske Folkekirke.

Hold øje med det markerede felt
- så kan du se om du
betaler kirkeskat til
Den danske Folkekirke

BRUGER VI FOR MANGE PENGE?
Et gennemsnitligt sogn i Folkekirken har driftsudgifter på ca. 3 mio. kr.
årligt. Vi driver landets katolske domkirke for under 1,3 mio. kr. om året!
Når man sammenholder med, at vi har flere arrangementer og kirkelige
handlinger samt flere besøgende end i langt de fleste af landets folkekirker, så må vi konstatere, at det lykkes os at ”drive meget kirke” for meget
få penge. Det kan vi være stolte over, men regningerne skal stadig betales.

2013

877.838

KIRKEBYGNINGENS DRIFT

-417.462

VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER

-241.752

LØNNINGER

-296.811

NYANSKAFFELSER

-37.033

KULTUSUDGIFTER

-34.977

KONTOR- & MØDEUDGIFTER

-136.709

REGNSKAB

FOR

SKT.

NETTOINDTÆGTER

ANSGAR

De 1650 medlemmer fra Skt. Ansgars Kirke betaler ca. 800.000 kr. i kirkeskat om året. Det svarer til knap 500 kr. pr. medlem, men det skyldes også at
kun en fjerdedel af de voksne medlemmer af menigheden betaler kirkeskat.
Derfor havde vi et underskud på næsten 400.000 kr. i 2013, og det kan vi
ikke blive ved med at have. Til sammenligning bruger Folkekirken 1.750 kr.
pr. medlem

KØRSELSUDGIFTER

-17.567

ØVRIGE UDGIFTER

-84.708

SAMLEDE UDGIFTER
DRIFTSRESULTAT

-1.267.019
-389.181

I indtægt fik sognet 520.000 kr. fra kirkeskat, da vi i 2013 beholdte 63 % af
kirkeskatten. De resterende godt 350.000 kr. er fra lejeindtægter og gaver m.m.
Du kan læse mere om både bispedømmets og sognenes økonomi på:
http://www.katolsk.dk/kirkens_oekonomi/

FORSKEL PÅ AT GIVE
KOLLEKT OG KIRKESKAT
Når du lægger 50 kr. i kollekten, så kommer de direkte fra din lomme. Og
kirken modtager 50 kr. fra dig. Det er lige til. Når du giver 50 kr. i kirkeskat,
så modtager kirken 50 kr. fra dig. Samtidig bliver beløbet oplyst til skattevæsenet, og du får 15 kr. tilbage i fradrag. Dvs. det reelt kun koster dig 35 kr.
at give 50 kr. via kirkeskatteordningen.
PENGE TIL KIRKEN VIA KOLLEKT

=

ERGO:

PENGE TIL KIRKE VIA KIRKESKAT

15 KR.

FRADRAG
30%

ERGO:

35
KR.

=

SKAL DU SÅ HOLDE OP MED AT GIVE KOLLEKT?
Nej! Når du giver til kollekten, så er det et symbol på din aktive deltagelse i
messen. Desuden er det dit bidrag til den kirke, hvor du kommer til messe.
Betragt det som betaling for el, varme og slitage af kirkebænken.

HVOR MEGET BØR DU BIDRAGE
MED I KIRKESKAT?
Det anbefales, at du giver mindst 1 % af din skattepligtige indkomst.
Her er et regneeksempel på, hvor meget du minimum bør give alt
efter din indkomstgruppe:
SU

TØMRER

SKOLELÆRER

INGENØR

LÆGE

LØNINDKOMST
(GENNEMSNIT)

5.839 KR.

25.500 KR.

32.000 KR.

45.000 KR.

55.000 KR.

SKATTEPLIGTIG
INDKOMST1

5.839 KR.

23.460 KR.

29.440 KR.

41.400 KR.

50.600 KR.

DIN KIRKESKAT
VED 1%2

58 KR.

235 KR.

294 KR.

414 KR.

506 KR.

SKATTEFRADRAG3

-17 KR.

-68 KR.

-85 KR.

-120 KR.

-147 KR.

DIT REELLE BIDRAG

41 KR.

167 KR.

209 KR.

294 KR.

359 KR.

PR. MÅNED

1.
2.
3.
4.

Samlet indkomst fratrukket Arbejdsmarkedbidrag på 8 %.
Der fratrækkes ikke arbejdsmarkedsbidrag for SU, pension og andre offentlige ydelser.
Det anbefales at du giver minimum 1% af din skattepligtige indkomst.
Dette beløb får du tilbage i skat.
Det er på ca. 29% i 2015 og falder gradvist med 1% frem til 2019, hvor satsen bliver ca. 25%
Dit reelle bidrag til Kirken når skattefradraget er fratrukket.
Bemærk: Kirken modtager fortsat det fulde beløb fra punkt (2).

MERE INFORMATION
Du kan læse mere om den katolske kirkeskat på www.katolsk.dk/skat.
Har du yderligere spørgsmål eller behov for råd og vejledning så kontakt
gerne din sognepræst eller bispekontoret:

SOGNEPRÆST
F. Daniel Nørgaard
Mail: dn@sanktansgar.dk
Tlf. 4141 3789

KIRKESKATSMEDARBEJDER
Lilian Munch Jakobsen
Mail: lj@katolsk.dk
Tlf. 3555 6012

SOGNEKONSULENT
Son N. Habekost Bui
Mail: sb@katolsk.dk
Tlf. 3355 6011

HVORFOR JEG
BETALER KIRKESKAT
af Emma Houmøller Veng, 19 år, gymnasielev

Da jeg blev 18, skulle jeg tage stilling til ting,
som jeg førhen så som en selvfølge, og jeg
begyndte at føle et større ansvar for det
samfund, jeg er en del af.
Derfor kom det naturligt til mig, at jeg med det ansvar også burde bidrage
til kirken, ligesom jeg bidrager til samfundet generelt. Jeg vil gerne have,
at kirken bliver ved med at have de samme muligheder, som den har nu og
tænkte dermed, at jeg ligeså godt kunne begynde at betale kirkeskat.
Ved siden af gymnasiet har jeg et fritidsjob, som jeg tjener lidt penge på.
Men jeg har ikke alverdens penge at gøre godt med, og derfor er det da også
fristende at beholde pengene selv, for det vil ikke være svært at finde noget
andet, man kan bruge dem på. Men da min far nævnte, at det anbefales, at
man blot bruger 1 % af sin indkomst på kirkeskat, tænkte jeg, at det da lige
var til at overskue. Jeg mente, at det ikke var helt holdbart at have jegventer-bare-til-jeg-bliver-lidt-ældre attituden, da det jo som sagt handler
om, at jeg kun skal bidrage med det, jeg har mulighed for at bidrage med nu.
Jeg må indrømme, at jeg nok ikke kommer så tit i kirken. Men jeg elsker at
have muligheden for det og derfor føler jeg at det er naturligt, at jeg også
bidrager lidt til fællesskabet.

TILMELD DIG NU!
Du tilmelder dig kirkeskatten ved at udfylde den digitale formular på
bispedømmets hjemmeside: www.katolsk.dk/kirkeskat
Du kan også udfylde formularen på bagsiden af dette hæfte og aflevere det til
en af præsterne eller direkte til bispekontoret.
Når bispekontoret har modtaget din tilmelding bliver du registreret og
behøver ikke at gøre mere. Alle betalinger bliver trukket automatisk via din
bank. Bispekontoret sørger også for at indberette dine bidrag til SKAT så du
automatisk får dit fradrag.
Du kan altid ændre dit bidrag eller opsige aftalen igen.

DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK
ANSGARSTIFTELSEN

KATOLSK BISPEKONTOR
GAMMEL KONGEVEJ 15
DK-1610 KØBENHAVN V

TELEFON
FAX
E-MAIL

(+45) 33 55 60 80
(+45) 33 55 60 18
BISPEKONTOR@KATOLSK.DK

Registreringsblanket

Udfyld venligst med BLOKBOGSTAVER og returner til bispekontoret eller dit lokale kirkekontor.
Efternavn:
For- og mellemnavne:
CPR-nr.:
Adresse:
Postnummer og by:
E-mail:
Mobilnummer:

Andet telefonnr.:

Normalt bliver man registreret i den menighed, hvor man bor. Hvis du
ønsker at være tilknyttet en anden menighed – at løse sognebånd –
udfyldes denne rubrik.
Menighed:

Tilmelding til kirkeskatteordning for Den katolske Kirke
Jeg ønsker at bidrage med et beløb på kr. pr. opkrævning:
Bekræftelse: Dvs. min totale kirkeskat pr. år bliver i alt kr.:
Hver opkrævning skal trækkes på min konto i følgende måneder (sæt kryds):
Januar

April

Juli

Oktober

Februar

Maj

August

November

Marts

Juni

September

December

Beløbet skal trækkes første gang i måned:
Bankoplysninger

Registreringsnr.:

Kontonr.:

Undertegnede erklærer herved, at jeg ønsker at stå som medlem af Den katolske Kirke.
Jeg er indforstået med, at mit CPR-nr. samt ovennævnte oplysninger registreres i
bispedømmets medlemsregister.
Sted og dato:

Underskrift:

Generel information:
o Du kan til enhver tid ændre dit bidrag eller opsige kirkeskatteordningen igen.
o Det anbefales at bidrage med minimum 1 % af din skattepligtige indkomst.
o Dit bidrag er fradragsberettiget, og vil automatisk blive oplyst til SKAT. Du kan få fradrag for op til kr. 15.000 i
alt inkl. gaver til andre velgørende foreninger mv. (rubrik 55 på årsopgørelsen). Hvis du ønsker at bidrage med
et større beløb, kontakt bispekontoret for vejledning.
o Dit bidrag indeksreguleres hvert år. Reguleringssatsen er p.t. 3 %, og er vedtaget af Pastoralrådet.
o Du kan læse mere på www.katolsk.dk/skat

Tak for din tilmelding!

