
Guide til
Tilmeldingsholdet 
Vær med til at inspirere din menighed



Tilmeld dig i dag 
katolsk.dk/kirkeskat

Tak til dig, som
betaler kirkeskat.

Det betyder, at
Pastor Quang kan
fortælle Irene om

Moses og den
brændende busk



Stor TAK
Stor tak til dig, fordi du vil hjælpe med at fortælle 
om kirkeskat. Med din hjælp sikrer vi, at kirken 
kan fortsætte med de mange planlagte 
aktiviteter fremover. TAK!

Sådan kan du hjælpe
Kommer I til at tale om kirkeskat i forbindelse med 
messen eller andre arrangementer i november? 

Så er det en god idé at danne et tilmeldingshold, 
som står til rådighed for at hjælpe. 

Tilmeldingsholdet kan indhente tilmeldings-
blanketter, vejlede eller bare tage en snak 
om kirkeskat. 

Her får du informationer, som kan hjælpe dig på 
vej.



Materialer, som du har brug for 
For at lykkes med at indsamle kirkeskattetilmeldinger har du brug for 
at gøre det nemt at tilmelde sig.  Her får du en liste over de materialer, 
som kan hjælpe dig godt på vej. Husk at have det hele klart før messen 
går i gang. 

Tilmeldingsblanketterne
Tilmeldingsblanketter findes på dansk og 
engelsk.  Giv de fremmødte en blanket, når 
de ankommer, eller læg den på kirkebænken 
før messen.
De bedste resultater sker, når folk udfylder 
blanketterne mens de er i kirken. Mange 
gode intentioner om at gøre det senere, 
bliver ofte glemt.

Kuglepenne
Husk at have en stak kuglepenne klar, så ingen 
skal stå og vente på en ledig kuglepen.

Tilmelding til kirkeskat

 

BS-tilmeldingsblanket

CPR-nr.

Bankkonto reg.nr.                     kontonr.

Telefon

E-mail

Postnr./By

Navn

Adresse Beløb
200 kr. pr. md.

500 kr. pr. md.

350 kr. pr. md.

Andet beløb

Ret min nuværende kirkeskatteaftale

kr. pr. md. 

Dato Underskrift

kr. pr. md. 

DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 
ANSGARSTIFTELSEN

GAMMEL KONGEVEJ 15 
DK-1610 KØBENHAVN V
TLF. (45) 33 55 60 80
E-MAIL: KIRKESKAT@KATOLSK.DK

365 GODE GRUNDE TIL AT GIVE
Din kirke er der for dig hver eneste dag året rundt.
Din gavmilde støtte gør dette muligt. TAK!

OPRET AFTALEN I DAG
Udfyld blanketten og send den til Bispekontoret.
Du kan også aflevere den i din egen kirke eller ringe til os  
på 33 55 60 80 for at oprette en aftale over telefonen.

Fremover vil jeg betale
Jeg bekræfter at være døbt/optaget i Den katolske Kirke (Sæt kryds)

Dit bidrag reguleres hvert år. Reguleringssatsen er p.t. 3 % 
Satsen vedtages af Pastoralrådet. 
Biskoppen anbefaler, at man betaler 1% af sin skattepligtige indkomst.   
På www.katolsk.dk/bispedmmet/privatlivspolitik kan du læse om, hvordan 
vi behandler dine oplysninger og dit samtykke til at behandle data.  
Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit samtykke.  

Den Katolske Kirke I Danmark - Ansgarstiftelsen
+ + + 29287 + + +
0893 USF

Gammel Kongevej 15, 1610 København V Porto-betalte kuverter 
Send blanketterne i porto-betalte kuverter. 
Det er gratis for jer at sende. Man kan godt 
sende flere blanketter i samme kuvert. 

 

Computer med adgang 
til internettet
Hav en computer med og lad folk 
tilmelde sig online, mens I er i kirken. 
Så er det jo allerede gjort. 

Gå ind på: www.katolsk.dk/tilmeld



Den gode samtale
Måden, du præsenterer ideen om kirkeskat på, kan være altafgørende 
for, om et medlem vil tilmelde sig eller ej.

Smil. Dit gode humør smitter og gør det nemt for andre 
at komme tættere på.1.

Her får du 7 gode råd med på vejen...

2. Mød folk på deres præmiser. Samtalen starter bedst 
uden forudindtagede meninger eller forventninger til 
resultatet.

3. Brug gerne ord, som signalerer sammenhold. Fx. Vi kan 
løfte sammen, Vi håber, at alle vil være med, Sammen 
må vi passe på kirkens økonomi.

Husk altid at sige TAK. Et tak gør det nemmere at 
genoptage samtalen igen på et andet tidspunkt. 
Også hvis de ikke tilmelder sig kirkeskat. Sig gerne tak 
for samtalen eller tak, fordi de gav sig tid til at tale med 
dig.

5.
4. Fortæl gerne om, hvorfor du selv betaler kirkeskat.

6. Gør det nemt for medlemmer at tilmelde sig ved at 
hjælpe med at indtaste deres oplysninger online. 

7. Giv medlemmet plads til at tænke over, hvor meget 
de gerne vil støtte med. Undlad at foreslå et beløb. 



Spørgsmål, du kan forvente at få

Hvor meget skal jeg betale i kirkeskat?
Biskoppen forventer, at enhver katolik bidrager med 1% af sin skat-
tepligtige indkomst. 

Får jeg fradrag?
Hvis dit CPR-nummer er registreret i kirken, får du automatisk fradrag.

Hvor meget fradrag får man?
Du får ca. 25% fradrag for din kirkeskat. (Den nøjagtige værdi af-
hænger af din kommuneskatteprocent.)
Der er et loft på 17.200 kroner for donationer til alle §8A godkendte 
organisationer. 

Hvorfor kan jeg ikke bare give i kollekten?
1. Du får ikke fradrag
2. Kirken ved ikke, om den får din kollekt hver uge, derfor er det svært 
at planlægge aktiviteter

Hvad nu, hvis jeg bliver udfordret i min økonomi senere? 
Du kan altid ændre eller stoppe en betaling ved at ringe eller skrive til 
Bispekontorets bogholder, Helene Herndal, på telefon 33 55 60 43 eller 
kirkeskat@katolsk.dk

Kan man betale samlet som familie?
Hvis der er flere personer over 18 år i familien, anbefales det, at alle har 
deres egen kirkeskatteaftale. 

Jeg får en opkrævning på 255 kroner to gange om året. Er det kirke-
skat?
Hvis du modtager avisen Katolsk Orientering, får du to gange om året 
en opfrodring til at yde et frivilligt bidrag til avisens drift. Dette er ikke 
kirkeskat og går ikke til sognet eller menighedens aktiviteter. 

Flere spørgsmål?
Hvis man har flere spørgsmål om kirkeskat, kan man til enhver tid ringe til 
Bispekontoret og tale med en medarbejder der. Man kan også skrive til 
kirkeskat@katolsk.dk 
               



Du gør kirken stærk
Din faste indbetaling lægger et  
fundament, for at din menighed  

kan gro. 

Gode grunde til at have 
en kirkeskatteaftale5

Vi kan planlægge aktiviteter
Kirken kan planlægge aktiviteter i 

fremtiden, fordi den ved, dit bidrag 
kommer hver måned.

Det er nemt for dig
Du tilmelder dig én gang for alle.  

Derefter kører dit bidrag helt automatisk 
via f.eks. Betalingsservice. 

Du får mere for pengene  
Du får automatisk fradrag i skat for 

gaver indbetalt via kirkeskat. 

Du signalerer, at vi står 
sammen 

At være kirke betyder også, at vi står 
sammen om de ydre rammer, der 

huser fællesskabet.

katolsk.dk/tilmeld
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Vi vil gerne hjælpe
Er du i tvivl om noget, eller har du spørgsmål til kirkeskat, 
så kan du altid ringe eller skrive til bispekontoret

Vi hjælper med at svare på de spørgsmål, som du 
ikke har svaret på selv

Vi opretter kirkeskatteaftaler over telefonen

Vi sender tilmeldingsblanketter, svarkuverter og kam-
pagnematerialer til menigheden. (Dette skal aftales 
med sognepræsten eller menighedsrådsformanden)

Kontakt os
Bispekontoret er åbent mandag til torsdag 
mellem 9 – 12 og 12:30 – 16, fredag 9 - 12

Telefon: 33 55 80 00
E-mail: kirkeskat@katolsk.dk

Tilmeld dig kirkeskat online: katolsk.dk/tilmeld


