Tilbagebetaling af kirkeskat
Har du, ved en fejl indbetalt kirkeskat til folkekirken, kan du anmode om at få kirkeskatten betalt tilbage, og
derefter placere den i Den katolske Kirke. Det gøres ved at anmode Skattestyrelsen om, at genoptage din
årsopgørelse. Du kan anmode om, at få de sidste 10 års årsopgørelser genoptaget.

For at anmode Skattestyrelsen om at genoptage din årsopgørelse skal du først følge disse 3 trin:
1. Find ud af om du er registreret som medlem af folkekirken.
2. Kontakt det sognekontor i folkekirken du hører til
og bed om at blive udmeldt med tilbagevirkende kraft.
3. Indhent brev fra folkekirkens kontor, som beskriver,
at du aldrig har været medlem af folkekirken, og at du er
udmeldt med tilbagevirkende kraft.

Bed skattestyrelsen om genoptagelse af din årsopgørelse
Log på skat.dk med din nem-id
Når du er logget in vælg: kontakt

Vælg: Skriv til os.

På forsiden af katolsk.dk
finder du vejledninger
til hvordan du melder
dig ud af folkekirken

Et nyt vindue åbner
Vælg: Indkomst og fradrag

Vælg: Indkomst og fradrag for 2017 og tidligere år

Vælg: Rettelse til årsopgørelsen

Vælg: Jeg boede og arbejdede i Danmark.
Du kan kun få tilbagebetalt den kirkeskat du betalte mens du boede og arbejdede i Danmark.

Tryk på linket: Ansøg om at rette i tidligere årsopgørelse, hvis du boede og arbejde i Danmark mere end 3
år.

Under afsnitet: Personoplysninger
Udfyld dit telefonnummer
Tryk: næste

Under afsnitet: Ønsker du genoptagelse for tidligere år?
Vælg: ja og derefter de år du ønsker at få tilbagebtalt din fejlagtige betalt kirkeskat.
Tryk herefeter på næste

Under afsnittet: Skatteforhold
Vælg: Jeg bor og arbejder i Danmark.
Tryk næste

Under afsnittet: Bor og arbejder i Danmark:
Vælg Min ændring vedrører*
Vælg: Andet
Tryk: næste

Under afsnittet: Vejledning og dokumentation
Skriv din begrundelse: Her skriver du:
Jeg ønsker at få tilbagebetalt de sidste (indsæt antal) års kirkeskat til folkekirken, så de kan placeres i Den
katolske Kirke. Jeg har aldrig været medlem af folkekirken og er hermed udmeldt med tilbagevirkende
kraft.
Vedhæft det brev, som du fik fra folkekirkens sognekontor
Hvis du forstår den tekst, som du vil indsende, skal du sætte flueben i rubrikken: Ja, jeg har læst og forstået
teksten overfor
Tryk: Opsummering

På sidste side får du en opsummering af det du har indtastet. Hvis du skønner, at alt er korrekt, trykker du
send.

Du vil nu se et skærmbillede, hvor du bliver opfordret til at printe en kvittering og den udfyldte blanket.

Tilbagebetalt kirkeskat
Når du har fået tilbagebetalt din kirkeskat fra folkekirken kan du overføre dem til Den katolske Kirke.
Kirkeskatten overføres til Kirkens bank:
Reg. nr. 4183, kontonr. 0005001471
Mærk indbetalingen: Tilbagebetalt kirkeskat fra folkekirken.
Husk at oplyse dit CPR-nr. så indberetter vi din betaling til Skattestyrelsen. Du får fradrag for din indbetaling
til Den katolske Kirke.

