GIÁO HỘI CÔNG GIÁO TẠI ĐAN MẠCH
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TRONG MỘT NĂM
Giáo Hội luôn có đó bạn mỗi một ngày
trong năm. Điều này chỉ có thể thực
hiện được nếu mỗi thành viên hỗ trợ tài
chánh qua việc đóng thuế cho Giáo Hội.

XIN GIÚP CHÚNG TÔI ĐĂNG KÝ CHO ĐÚNG.
XỬ DỤNG CHỮ VIẾT HOA
Điền vào mẫu đơn và gửi đến văn phòng tòa Giám
mục. Bạn cũng có thể trao nó cho cha xứ của bạn.

ĐĂNG KÝ VÀO GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

VIẾT
RÕ R
ÀNG

Đăng ký vào giáo xứ
Thông thường thì bạn sẽ
đăng ký vào giáo xứ mà
bạn đang cư ngụ. Nhưng
nếu bạn muốn thuộc về
một giáo xứ khác, xin điền
giáo xứ đây:

Tên họ
Tên gọi và tên lót
Số căn cước
Địa chỉ
Số bưu điện và thành phố
Email/thư tín
Số điện thoại di động

Số điện thoại khác

ĐĂNG KÝ THUẾ GIÁO HỘI
Số tài khoản reg.nr:

Số trương mục:

Số tiền
200 kr. mỗi tháng
hoặc với số tiền khác

350 kr. mỗi tháng

500 kr. mỗi tháng

kr. mỗi tháng

Về thuế Giáo Hội
Ở Đan Mạch Giáo Hội
Công Giáo được tài trợ
qua việc tình nguyện
đóng góp từ các thành
viên trong Giáo Hội.
Chúng tôi khấu trừ số tiền
thuế Giáo Hội của bạn
qua dịch vụ thanh toán.

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

Tại www.katolsk.dk/bispedmmet/privatlivspolitik bạn có thể đọc về cách
chúng tôi xử lý thông tin của bạn và sự đồng ý của bạn để xử lý các dữ liệu.
Bạn có thể thay đổi hoặc thu hồi sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào.
Đức Giám mục khuyên bạn nên đóng góp 1% thu nhập của bạn.
Đóng góp của bạn được khấu trừ theo Đạo luật Đánh giá Thuế §8A, và sẽ tự
động được báo cáo cho Cơ quan Thuế Đan Mạch nếu chúng tôi có số an
sinh xã hội của bạn.
Bạn có thể thay đổi hoặc chấm dứt chương trình đóng thuế cho Giáo Hội bất
cứ lúc nào.
Đóng góp của bạn được liên kết chỉ mục vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Tỷ lệ
điều chỉnh là p.t. 3%. Tỷ lệ được thông qua bởi hội đồng mục vụ.
Đọc thêm tại katolsk.dk/kirkeskat
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