Få svar om kirkeskat
Årsopgørelsen for 2019 er netop blevet frigivet, og det er en naturlig anledning til at kontrollere




om bispekontoret har indberettet de korrekte beløb for din betalte kirkeskat og gaver til Den
katolske Kirke?
om du betaler kirkeskat til folkekirken?
om du betaler den kirkeskat, som biskoppen anbefaler?

I årsopgørelsen finder du svar på disse 3 spørgsmål ved at følge denne vejledning.
Gå til skat.dk
Log på ”borger” med dit nem-ID
Vælg ”Se årsopgørelsen”

Vælg året ”2019”

Spørgsmål 1: Hvor meget kirkeskat og gavebeløb er indberettet til Skattestyrelsen?
Find ud af om dit regnestykke passer med vores.
Gå til ”Gaver til godkendte foreninger” og tryk på pilen

Tryk på ”Se hvor oplysningerne kommer fra”

Her kan du tjekke, hvad der er blevet indberettet til de foreninger, du støtter. Tjek her om beløbet for Den
katolske Kirke stemmer med din egen beregning.

Spørgsmål 2. Betaler jeg kirkeskat til folkekirken?
Vi bliver ofte spurgt, om hvorvidt medlemmer af Den katolske Kirke betaler kirkeskat til folkekirken. Dette
kan kun det enkelte medlem svare på ved at tjekke om det står på deres årsopgørelse.
Gå længere ned på årsopgørelsen til ”Skatteberegning og opgørelse”
Tryk derefter på trekanten ved siden af ”Beregnet skat”

Hvis der står ”Kirkeskat” under feltet ”Kommuneskat”, betaler du kirkeskat til folkekirken. Det behøver du
ikke, hvis du er katolik. Følg vores vejledninger om tilbagebetaling, hvis du betaler kirkeskat til folkekirken
ved en fejl.
Hvis der ikke står ”Kirkeskat” under ”Kommuneskat” betaler du ikke kirkeskat til folkekirken.

Spørgsmål 3. Hvor meget kirkeskat skal jeg betale til Den katolske Kirke i Danmark?
Biskoppen anbefaler, at enhver katolik over 16 år betaler minimum 1% af deres skattepligtige indkomst i
kirkeskat til Den katolske Kirke.
Du finder din skattepligtige indkomst under ”Beregnet skat”.

Brug for hjælp?
Har du brug for hjælp til at oprette eller ændre din nuværende kirkeskat, kan du kontakte Susanne eller
Helene på telefon 33 55 60 56 eller skriv til kirkeskat@katolsk.dk
Du kan også ændre den på katolsk.dk/kirkeskat

