
DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK  
 

ANSGARSTIFTELSEN 
KATOLSK BISPEKONTOR TELEFON (+45) 33 55 60 80 
GAMMEL KONGEVEJ 15 FAX  (+45) 33 55 60 18 
DK-1610 KØBENHAVN V E-MAIL BISPEKONTOR@KATOLSK.DK 

Bảng đăng ký 
Xin sữ dụng CHỮ HOA để điền và gởi đến văn phòng Toà Giáo Mục hay văn phòng Giáo Xứ. 

 

Tên họ:       

Tên gọi và tên lót:       

Số căn cước:       

Địa chỉ:       

Số bưu điện và thành phố:       

Email:       

Số điện thoại mobil:        Số điện thoại khách:       

Thông thường nhiều người đăng ký nơi giáo xứ của họ. Trường hợp bạn 
muốn sinh hoạt trong một giáo xứ khác, xin điền nơi đây. 
Giáo Xứ: 

      

 
Đăng ký chương trình đóng thuế cho Giáo Hội Công Giáo 

Số tiền tôi muốn đóng cho mỗi lần:       

Xác nhận: Tổng cộng số tiền đóng thuế cho mỗi năm:       

Số tiền đóng góp sẽ được rút từ tài khoản của tôi trong những tháng sau đây: 

 Tháng một  Tháng tư  Tháng bảy  Tháng mười 

 Tháng hai  Tháng năm  Tháng tám  Tháng mười một 

 Tháng ba  Tháng sáu  Tháng chín  Tháng mười hai 

Số tiền được trả lần đầu tiên vào tháng:       

Số tài khoản Registreringsnr.:       Kontonr.:       

 

Tôi ký tên dưới đây và cam đoan tôi là một thành viên của Giáo Hội Công Giáo. Tôi đồng ý 
rằng số căn cước và những thông tin trên được ghi vào sổ đăng ký thành viên giáo phận. 

Ngày và nơi: 

      

Ký tên: 

      

 
Thông tin tổng quát: 

o Bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể thay đổi hoặc ngưng sự đóng thuế nhà thờ. 
o Giáo phận khuyến khích nên đóng góp tối thiểu 1% tiền lương căn bản. 
o Số tiền đóng góp sẽ được miễn thuế và tự động thông báo cho cơ quan sở thuế. Số tiền khấu trừ lên đến 

15.000 kr. bao gồm tiền đóng góp hằng năm và những quà tặng cho các tổ chức từ thiện khác. Nếu bạn muốn 
đóng góp một số tiền lớn hơn, xin liên hệ với Toà Giáo Mục. 

o Sự đóng góp của bạn sẽ được điều trỉnh hằng năm với 3% do Uỷ Ban Tư Vấn Mục Vụ quyết định. 
o Bạn có thể đọc thêm chi tiết trên trang web www.katolsk.dk/skat 

Cảm ơn bạn đã đăng ký! 
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